
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY OSIEDLA SKOLWIN 

W DNIU 27 MAJA 2021 r. 

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

2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z głosowania mailowego Rady Osiedla z dnia 

16.04.2021 r. 

3. Podjęcie uchwał: 

Nr 64/21 – W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej 3 lat, części gruntu 

posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3040, działka nr 5/5 o powierzchni 700 m2. 

Nr 65/21 – w sprawie zgłoszenia wniosków do budżetu Miasta Szczecina na 2022 r. 

Nr 66/21 – W sprawie  wystąpienia z wnioskiem do KISSiM o przyznanie środków z rezerwy RO na 

przedsięwzięcia integrujące mieszkańców. 

4. Sprawy różne. 

Ad. 1 

Zebranie prawomocne – 11 Radnych obecnych. Lista w załączeniu. 

Obecni na zebraniu Radni nie złożyli żadnych wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 

Ad. 2 

Protokół z głosowania mailowego Rady Osiedla w dniu 16.04.2021 r. przyjęto bez zmian ilością głosów: 

ZA: 10   PRZECIW: 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1 

Ad.  3 

Podjęto uchwały: 

Nr 64/21 – w sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę na okres powyżej 3 lat, części gruntu 

posiadającego oznaczenia geodezyjne: obręb 3040, działka nr 5/5 o powierzchni 700 m2 - ilością 

głosów: 

ZA: 11   PRZECIW: 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 

Nr 65/21 – w sprawie zgłoszenia wniosków do budżetu Miasta Szczecina na 2022 r. - ilością głosów: 

ZA: 11   PRZECIW: 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 

Przed głosowaniem uchwały 65/21, po dyskusji merytorycznej, poprawiono listę projektów. 

Nr 66/21 – w sprawie  wystąpienia z wnioskiem do KISSiM o przyznanie środków z rezerwy RO na 

przedsięwzięcia integrujące mieszkańców - ilością głosów: 

ZA: 11   PRZECIW: 0   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 

Wsparcie finansowe w kwocie 5000 zł przeznaczono na współorganizowanie pikniku, spotkania 
sąsiedzkiego pn.: „Wiosenne Przebudzenie Mocy”, ustalonego na dzień 12.06.2021. 

 



 

Ad. 4 

Sprawy różne dotyczyły: 

• Ustalenie spotkania organizacyjnego ws. pikniku „Wiosenne Przebudzenie Mocy” na dzień 

07.06.2021 godz. 18, miejsce – polana sportowa przy ul. Orłowskiej. 

• Do czasu odwołania obostrzeń związanych ze stanem epidemii COVID 19 nadal wstrzymane są 

dyżury w siedzibie RO. Walne zabrania RO będą zwoływane w zależności od potrzeb i 

możliwości. 

• Dyskusja nad możliwością kolejnych inwestycji na polanie sportowej przy ul. Orłowskiej – m. 

in. kolejne wiaty z miejscem na ognisko, oświetlenie, powiększenie parkingu. 

• Omówienie zgłoszenia mieszkańców dotyczącego trasy autobusu linii 102 – padła propozycja 

zmiany trasy, aby ta uwzględniała dojazd do górnej części osiedla. Poczekamy na więcej głosów 

w tej sprawie od mieszkańców innych części osiedla, którzy mogą potencjalnie stracić na 

wydłużeniu trasy. Przewodniczący zbierze głosy mieszkańców i prześle je do ZDiTM. 

 

Protokół sporządził 

Hubert Henszel 

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Skolwin 


