
 

 

PROTOKÓŁ  Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 12 STYCZNIA 2016   

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Zatwierdzenie protokołów RO z dnia 01.12.2015 r. i 12.12.2015 r. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

Uchwała nr 41/16 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę nieruchomości gruntowych 

przy ul. Skwarnej. 

Uchwała nr 42/16 sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę nieruchomości gruntowych 

na wyspie Skolwiński Ostrów. 

Uchwała Nr 43/16 w sprawie  zaopiniowania terminarza spotkań oraz harmonogramu 

dyżurów na rok 2016. 

Uchwała Nr 44/16 w sprawie  zakupu biletów wstępu do teatru i na basen. 

Uchwała Nr 45/16 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z działalności Rady Osiedla 

Skolwin oraz rozliczenia budżetu za okres od 18 maja 2015 do 31 grudnia 2015 r. 

4.Sprawy różne. 

Podsumowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców zorganizowanych ze środków 

Komisji Inicjatyw Społecznych RM Szczecin, plastycznych warsztatów bożonarodzeniowych 

(12.12.15),  Wigilii dla seniorów (17.12.15), a także imprez osiedlowych innych 

organizatorów - Wigilii w MOW, ZS 10, kolęda w siedzibie Rady w dn. 05.01.16 r., strategia 

przygotowania balu karnawałowego dla dzieci i młodzieży w dn. 04.02.16 r. Korespondencja 

bieżąca. 
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Ad. 1  

 

Przewodnicząca stwierdziła quorum zebrania. Nie wniesiono zmian do porządku obrad.             

O godz. 17.00 obecnych było 8 członków Rady; w trakcie zebrania dołączyły 2 osoby (lista 

obecności w załączeniu).  

 

Ad. 2 

 

Protokół z dnia 1 grudnia 2015 r. przyjęto bez uwag. 

Głosowało 8 osób:  za 8,  przeciw 0, wstrzymujący się  0 

 

Protokół z dnia 12 grudnia 2015 r. przyjęto bez uwag. 

Głosowało 8 osób:  za 7,  przeciw 0, wstrzymujący się  1 

 

Ad. 3. 

 

Podjęto następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 41/16 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę nieruchomości 

gruntowych przy ul. Skwarnej. 

 



Głosowało 9 osób:  za 4,  przeciw 4, wstrzymujący się  1 

W wyniku równej ilości głosów za i przeciw o przyjęciu uchwały zadecydował głos 

Przewodniczącej 

. 

Uchwała nr 42/16 w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę nieruchomości 

gruntowych na wyspie Skolwiński Ostrów. 

W związku z wydaną już pozytywną opinią (uchwała nr 33/15 z dnia 23.11.2015r) na 

wydzierżawienie terenu wskazanego we wniosku, Radni postanowili poddać pod 

głosowanie wydanie negatywnej opinii. 

 

Głosowało 9 osób:  za 7,  przeciw 1, wstrzymujący się  1 

 

Uchwała Nr 43/16 w sprawie  zaopiniowania terminarza spotkań oraz harmonogramu 

dyżurów Rady na rok 2016. 

Przedstawiony terminarz spotkań i harmonogram dyżurów  przyjęto bez uwag i zastrzeżeń. 

 

Głosowało 10 osób:  za 10,  przeciw 0, wstrzymujący się  0 

 

Uchwała Nr 44/16 w sprawie  zakupu biletów wstępu do teatru i na basen 

 

Głosowało 10 osób:  za 10,  przeciw 0, wstrzymujący się  0 

 

Z kolei przewodnicząca odczytała  Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Skolwin 

wraz z rozliczeniem budżetu za okres od 18 maja 2015 do 31 grudnia 2015 r.  Nie 

wniesiono uwag ani poprawek. Rada zaopiniowała je pozytywnie. 

 

Uchwała Nr 45/16 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z działalności Rady Osiedla 

Skolwin oraz rozliczenia budżetu za okres od 18 maja 2015 do 31 grudnia 2015 r. 

 

Głosowało 10 osób:  za 10,  przeciw 0, wstrzymujący się  0 

 

 

Ad.4 Sprawy różne. 

 

 

Przewodnicząca podsumowała świąteczne spotkania integracyjne mieszkańców. Wyraziła 

swe uznanie za jakość przygotowanych adwentowych warsztatów plastycznych, podczas 

których odbyło się ostatnie w minionym roku zebranie walne Rady. Miało ono tym 

większą wartość, że uczestniczyli w nim czynnie mieszkańcy, dorośli mieszkańcy osiedla 

potwierdzili to swoim podpisem.  

Wyjątkowo udaną uroczystością była wspólna Wigilia dla starszych, samotnych, ubogich i 

członków RO, zintegrowała ona Radę Osiedla, Parafię, Parafialny Zespół Caritas i Zespół 

Szkół Nr 10. Na Wigilię zaproszono 57 mieszkańców, przybyło 40. W tym samym dniu 

święty Mikołaj zaprosił 137 dzieci, które obdarował upominkami. Rada Osiedla 

przygotowała wówczas poczęstunek dla rodziców.  

Przewodnicząca dziękowała radnym za ich zaangażowanie i obecność na spotkaniach 

świątecznych. Ponadto poinformowała, iż w trakcie dyżuru w dniu 05.01.2016 z kolędą 

duszpasterską do RO przybył ksiądz Proboszcz Artur Rasmus. 

Omówiono organizację cyklicznego balu dla dzieci –  impreza odbędzie się w dniu 04 

lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Domu Kultury Klub Skolwin. Osobą prowadzącą bal będzie 



radna Anna Kowalewska. RO zakupiła dzieciom i młodzieży poczęstunek oraz nagrody               

w konkursach. Do pomocy proszeni są wszyscy członkowie Rady. 

Sekretarz Rady zobowiązany został do rozesłania nieobecnym harmonogramu i terminarza 

spotkań oraz Sprawozdania z działalności Rady Osiedla Skolwin  i rozliczenia finansowego 

za okres działalności Rady obecnej kadencji w 2015 r. 

Korespondencja dotyczyła poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców            

w związku z wypadkami przy skrzyżowaniu ulic Stołczyńskiej i Celulozowej oraz prośby  

o kontynuację współpracy ze strony Stowarzyszenia Solidarne Kobiety ZAWSZE. 

Na tym zebranie zakończono. 

 

Protokołowała:  Mirosława Rzeszótko 
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