
PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

w dniu 5 czerwca 2018 r.  

Porządek obrad: 

1.Powitanie, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad. 

2 . Zatwierdzenie protokołu z dn. 08.05.2018  r. 

3. Podjęcie uchwał: 

Uchwała nr 123 /18 w  sprawie pozytywnego zaopiniowania wstępnego układu geometrycznego 

oraz wyboru wariantu projektu przebudowy ulicy Bernardyoskiej. 

Uchwała nr 124/18w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku dotyczącego propozycji zbycia 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Huculskiej 32 w Szczecinie (dz. nr 64/1 z 

obrębu 3040). 

Uchwała nr 125/18w sprawie pozytywnego zaopiniowaniaprojektu Uchwały Rady Miasta 

Szczecin „w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleo na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Miasto Szczecin”. 

Uchwała nr 126/18 w sprawie zmian do Planu rzeczowo - finansowego na rok 2018 

4.  Sprawy różne: 

-  korespondencja bieżąca 

 - kolejny dyżur ws. porad prawnych - 23.06.2018 r. 

- prezentacja programu gminnego ,,Otwarta Północ" 

- podsumowanie festynów ,,Po sąsiedzku" oraz ,,Dzieo Dziecka". 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych członków Rady Osiedla Skolwin, a także 
mieszkaoców ulicy Bernardyoskiej. O godz. 17.00 nie stwierdzono quorum rady – obecnych 
było 5 radnych. Do godz. 17.10  doszło 4 radnych -  ilośd członków rady  9 -  stwierdzono 
quorum.  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

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



Ad . 2.  

Protokół z posiedzenia rady w dniu 8 maja 2018 r. przyjęto bez zmian.  

Głosowało:  9 osób ;   za:  4 osoby; przeciw: 1 osoba, wstrzymało się: 4 osoby 

Ad. 3 Podjęto uchwały: 

Uchwała nr 123 /18 w  sprawie pozytywnego zaopiniowania wstępnego układu geometrycznego 

oraz wyboru wariantu projektu przebudowy ulicy Bernardyoskiej. 

Przedstawiciele Biura projektowego VIA Projekt Łukasz  Szawaryoski  przedstawili dwie koncepcje 

układu geometrycznego przebudowy ul. Bernardyoskiej.  Po burzliwej dyskusji  mieszkaocy z 

uwagami wskazali  wariant 1 projektu. 

Radni uchwałę przegłosowali: 

Głosowało:  9 osób ;   za:  5 osób; przeciw: 3 osoby, wstrzymało się: 1 osoba 

Uchwała nr 124/18 w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku dotyczącego propozycji zbycia 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Huculskiej 32 w Szczecinie (dz. nr 64/1 z 

obrębu 3040). 

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

Uchwała nr 125/18 w sprawie pozytywnego zaopiniowaniaprojektu Uchwały Rady Miasta 

Szczecin „w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleo na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Miasto Szczecin”. 

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

Uchwała nr 126/18 w sprawie zmian do Planu rzeczowo - finansowego na rok 2018 

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

Ad. 4 

 Sprawy różne dotyczyły: 

-  korespondencji bieżącej, 

 - wyznaczenia osoby na kolejny dyżur ws. porad prawnych - 23.06.2018 r.- Bogusław 
Owsianowski, 

- Przewodnicząca podziękowała P. Monice Niklas i P. Ewie Adamczyk za przygotowanie              
i czynny udział w Festynie „Po sąsiedzku”. 

Gośdmi spotkania byli mieszkaocy z ul. Bernardyoskiej, a także funkcjonariusze Policji. 

Na tym sprawozdanie zakooczono. 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 


