
PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

w dniu 8 maja 2018 r.  

 

Porządek obrad: 

1.Powitanie, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z dn. 03.04.2018  r. 

3. Podjęcie uchwał: 

Uchwała 121/18 w sprawie zaopiniowania sprzedaży nieruchomości przy ul. Huculskiej 

Za zgodą obecnych rozszerzono porządek obrad o procedowanie uchwały 122/18.                 

Uchwała 122/18 w sprawie pozytywnego zaopiniowania dzierżawy gruntu między ulicami: 

Nowomiejską i Kamienną, na cele rekreacyjne. 

4.  Sprawy różne: 

-  korespondencja bieżąca, 

 - kolejny dyżur ws. porad prawnych - 26.05.2018 r. 

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

- zmiana dostawcy Internetu, 

- sprawozdanie ze wspólnej akcji profilaktycznej przewodniczącej wraz z przedstawicielami IV 
Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą, 

- podsumowanie festynu osiedlowego „Razem Skolwin tworzyMy”. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad.1  

Przewodnicząca powitała wszystkich przybyłych członków Rady Osiedla Skolwin. Stwierdziła 
quorum – na rozpoczęciu zebrania obecnych było 10 członków Rady. W trakcie zebrania 
doszło 2 radnych.  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

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

Ad . 2.  

Do protokołu z dnia 3 kwietnia 2018 r. Pan Bogusław Owsianowski zaproponował dopisanie 

uwag w sprawie, która nie była ujęta w porządku obrad, a stanowiła wstępne informacje dot. 

koncepcji budowy polany turystycznej przy ul. Orłowskiej. Inwestycja jest realizowana na 



wniosek Renaty Łażewskiej radnej RM Szczecin. Po przeprowadzonym głosowaniu zmian nie 

wprowadzono. 

Głosowało:  12 osób ;   za:  3 osoby; przeciw: 7 osoby, wstrzymało się: 2 osoby 

 

Protokół przyjęto bez zmian. 

Głosowało:  12osób ;   za:  7 osób; przeciw: 2 osoby, wstrzymało się: 3 osoby 

Ad. 3 Podjęto uchwały: 

Uchwała nr 121 /18 w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprzedaży nieruchomości przy 

ul. Huculskiej. 

W związku z pilnymi sprawami prywatnymi 1 osoba opuściła zebranie. 

Głosowało:  11 osób ;   za:  10 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 1 osoba 

W trakcie zebrania doniesiono wniosek w sprawie zaopiniowania dzierżawy gruntu na cele 

rekreacyjne.  

W związku z tym podjęto uchwałę: 

Uchwała nr 122 /18 w sprawie pozytywnego zaopiniowania dzierżawy gruntu między 

ulicami: Nowomiejską i Kamienną na cele rekreacyjne. 

Głosowało:  11 osób ;   za:  11 osób; przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Ad. 4 

 Sprawy różne dotyczyły: 

-  korespondencji bieżącej, 

 - wyznaczenia osoby na kolejny dyżur ws. porad prawnych - 26.05.2018 r.- Adriana 
Nowakowska, 

- Przewodnicząca poprosiła wszystkich członków Rady o udział w festynie „Po sąsiedzku”, 
który odbędzie się w Alei Kwiatowej w dniu 26 maja 2018 r. 

Gośdmi spotkania byli funkcjonariusze Straży Miejskiej, którym zgłoszono m.in. dzikie 
wysypiska na terenie osiedla. 

Na tym sprawozdanie zakooczono. 

Protokołowała: Mirosława Rzeszótko 


