
PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 3 KWIETNIA2018 R.  

 

Porządek obrad: 

1.Powitanie, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z dn. 06.03.2018  r. 

3. Podjęcie uchwał: 

Uchwała nr 118 /18 w sprawie zaopiniowania inwestycji na osiedlu (ul. Orłowska) i uchylenia 

Uchwały 29/15. 

Uchwała 119/18 w sprawie dzierżawy gruntów (I. Matusiak) 

Uchwała 120/18 w sprawie zmiany niektórych zapisów Uchwały 116/18 

4.  Sprawy różne: 

-  korespondencja bieżąca. 

 - kolejny dyżur ws. porad prawnych - 21.04.2018 r. 

- przedstawienie realizacji budżetu za pierwszy kwartał 2018 r. - skarbnik  E. Adamczyk 

- zmiana dostawcy Internetu 

- sprawozdanie ze spotkania przewodniczących rad osiedlowych z Komendantem IV 
Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą 

- sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami WGKiOŚ, ZBiLK i KS Świt w sprawie 
inwestycji osiedlowej pn. „Utwardzenie terenu działki nr 1/25 obw. 3052 przed KS Świt” 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych członków Rady Osiedla Skolwin. Stwierdziła 
quorum – na rozpoczęciuzebrania obecnych było 8 członków Rady. W trakcie zebrania 
doszło2radnych.  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

Głosowało:  10 osób ;   za:  10 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

 

 



Ad . 2.  

Protokół z dnia 6 marca 2018 r.przyjęto bez zmian. 

Głosowało:  10 osób ;   za:  7 osób; przeciw: 0 osoby, wstrzymało się: 3 

Ad. 3 Podjęto uchwały: 

Uchwała nr 118 /18 w sprawie zaopiniowania inwestycji na osiedlu (ul. Orłowska) i uchylenia 

uchwały 29/15. 

Przewodnicząca przedstawiła swój projekt - jako Radnej Miasta Szczecin – na inwestycję dot. 

polany turystycznej usytuowanej na „boisku” przy ul. Orłowskiej. W związku z tym projektem 

uchylono Uchwałę nr 29/15. 

Głosowało:  9 osób ;   za:  9 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Uchwała 119/18 w sprawie dzierżawy gruntów (I. Matusiak) – opinia pozytywna 

Głosowało:  9 osób ;   za:  9 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Uchwała 120/18 w sprawie zmiany niektórych zapisów Uchwały 116/18 - dotyczy 

utwardzenia gruntu dla parkowania samochodów przy KS Świt 

Głosowało:  9 osób ;   za:  8 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 1 osoba 

Ad. 4 

.  Sprawy różne dotyczyły: 

-  korespondencji bieżącej, 

 - wyznaczenia R. Łażewskiej na kolejny dyżur ws. porad prawnych - 21.04.2018 r. 

- przedstawienia realizacji budżetu za pierwszy kwartał 2018 r. - skarbnik  E. Adamczyk 

- informacji o zmianie dostawcy Internetu 

- przewodnicząca przedstawiła krótką relację ze spotkania przewodniczących rad 
osiedlowych z Komendantem IV Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą 

- przewodnicząca przekazała informacje  ze spotkania z przedstawicielami WGKiOŚ, ZBiLK i KS 

Świt w sprawie inwestycji osiedlowej pn. „Utwardzenie terenu działki nr 1/25 obw. 3052 

przed KS Świt", 

- przewodnicząca podziękowała wiceprzewodniczącej Monice Niklas za organizację                           

i poprowadzenie międzypokoleniowych warsztatów wielkanocnych, które na stałe wpisały 

się w kalendarz imprez osiedlowych.  

Na tym sprawozdanie zakooczono. 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 


