
PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

w dniu12 lutego 2019 r. 

 

Porządek obrad: 

1.Powitanie, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dn. 08.01.2019 r. 

3. Podjęcie uchwał 

Uchwała 142/19–w sprawie zmiany uchwały 128/18 dotyczącej wniosku „Szczecioskie 

Żurawie” 

4.  Sprawy różne. 

- zaopiniowanie wniosku radnego B. Owsianowskiego w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Prezydenta Miasta Szczecina o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin 

Port 2” w taki sposób, żeby uniemożliwid lokowanie na terenach objętych planem inwestycji 

uciążliwych dla mieszkaoców i szkodliwych dla środowiska oraz zdrowia mieszkaoców 

osiedla; 

- wybory do rad osiedlowych – 07.04.2019 r 

- remont siedziby rady osiedla – wniosek o likwidację środków trwałych 

- porady prawne dla mieszkaoców w dniu 23.02.2019 – wyznaczenie dyżuru w godz. 9.00- 

12.00 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Przewodnicząca przywitała wszystkich przybyłych członków Rady Osiedla Skolwin, obecnych 
było 8 radnych - stwierdzono quorum. Gościem na spotkaniu  był p. Maciej Zaśko – redaktor 
naczelny  „Skolwin info”. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

Głosowało:  8 osób ;   za: 8 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Ad . 2.  

Protokół z posiedzenia rady z dnia8 stycznia 2019 r. przyjęto bez zmian.  

Głosowało:  8osób ;   za:  6 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 2osoby 



Ad. 3 Podjęto uchwały: 

Uchwała 142/19–w sprawie zmiany uzasadnienia uchwały 128/18 dotyczącej wniosku 

„Szczecioskie Żurawie” 

Głosowało:  8 osób ;   za:  7 osób; przeciw: 1, wstrzymało się: 0 

Ad. 4 

- Radni zapoznali się z informacją o zamiarze wybudowania przez firmę MORPOL na terenach 

po byłej Papierni, należących do firmy Milex, fabryki przetwórstwa odpadów z łososia. Zakład 

ten, jak wynika z przedstawionych przez p. Macieja Zaśko dokumentów, byłby wielce 

szkodliwy dla środowiska oraz zdrowia i komfortu życia mieszkaoców.  

W związku z powyższym, zaproponowano podjęcie uchwały nr 143/19 dotyczącej wniosku o 

zmianę w planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie uniemożliwienia lokowania 

na terenach objętych planem inwestycji uciążliwych dla mieszkaoców i szkodliwych dla 

środowiska oraz zdrowia mieszkaoców osiedla; 

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

- Wybory do rad osiedli odbędą się 7 kwietnia 2019 r. Przewodnicząca zachęcała do 

kandydowania na kolejną kadencję. 

-  remont siedziby rady osiedla – wniosek o likwidację środków trwałych 

- porady prawne – dyżur – Ewa Adamczyk i Renata Łażewska 

Na tym sprawozdanie zakooczono. 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 


