PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN
w dniu 4 września 2018 r.

Porządek obrad:
1.Powitanie, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 18 lipca 2018 r.
3 . Podjęcie uchwał:
Uchwała nr 130/18 w sprawie wydania opinii na temat potrzeb wprowadzenia ograniczeo
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenach jednostek pomocniczych Gminy Miasto
Szczecin
4. Sprawy różne.
- sprawozdanie z debaty społecznej dotyczącej poprawy bezpieczeostwa pieszych
uczestników ruchu drogowego na terenie Szczecina (30.08.2018 KM Policji),
- zapoznanie z Zarządzeniem Nr 342/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie procedury prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli - jednostek pomocniczych
Gminy Miasto Szczecin.

Przebieg posiedzenia:
Ad.1
Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych członków Rady Osiedla Skolwin, o godz.
17.00 obecnych było 6 radnych - nie stwierdzono quorum.
Przewodnicząca zapoznała obecnych z pismem dot. wprowadzenia ograniczeo nocnej
sprzedaży alkoholu. W trakcie spotkania, do 17.20 doszło 2 członków Rady – przewodnicząca
stwierdziła quorum i posiedzenie odbywało się wg zaproponowanego porządku obrad.
Przesłany drogą mailową porządek obrad rozszerzono o zatwierdzenie protokołu z
posiedzenia Rady z dnia 18 lipca 2018 r.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Głosowało: 8 osób ; za: 8 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Ad . 2.
Protokół z posiedzenia rady w dniu 18 lipca 2018 r. przyjęto bez zmian.

Głosowało: 8 osób ; za: 6 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 2 osoby
Ad. 3 Podjęto uchwały:
Uchwała nr 130/18 w sprawie wydania opinii na temat potrzeb wprowadzenia ograniczeo
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenach jednostek pomocniczych Gminy Miasto
Szczecin
Głosowało: 8 osób ; za: 4 osoby; przeciw: 3 osoby, wstrzymało się: 1 osoba
Wydano pozytywną opinię.
Ad. 4
Sprawy różne dotyczyły korespondencji bieżącej. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie
z debaty nt. bezpieczeostwa pieszych na terenie miasta Szczecin – zwiększyła się liczba
wypadków w których udział mają piesi.
Miasto Szczecin Zarządzeniem Nr 342/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2018r.
wprowadziło procedurę prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli. Wzory formularzy
zostały rozesłane drogą mailową.
Na tym sprawozdanie zakooczono.
Protokołowała: Mirosława Rzeszótko

