
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 01 sierpnia 2016 r. 

 

1. Przewodnicząca Teresa Szczepańska przywitała wszystkich obecnych i otworzyła obrady 

Rady Osiedla. 

2. Stwierdzono prawomocność posiedzenia - quorum - na zebraniu obecni byli członkowie 

Rady wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 

3. Zatwierdzono w głosowaniu jawnym protokół sporządzony z poprzedniego zebrania. 

4. Przyjęto porządek obrad bez zmian, tj.: 

A. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. przesunięcia środków finansowych RO  

z budżetu 2017 r. 

B. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. wydania opinii dot. projektu: ,,Przebudowa 

drogi polegająca na budowie oświetlania ulicznego LED” na ulicach osiedla. 

C. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. wykorzystania dodatkowych środków 

otrzymanych z Komisji Inicjatyw Społecznych. 

D. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. wykorzystania środków otrzymanych  

z darowizn na działalność statutową RO (w tym festyn). 

E. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją - (patronat Wicemarszałka Województwa  

Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy, pismo z firmy LUPAR, Zaproszenie na Letnie 

Spotkania z Muzyką w Kołowie, odpowiedź z ZDiTM na maila z dnia 16.06.2016 r.  

p. Jesionowska). 

F. Zaopiniowanie projektu oświetlenia ulic Borsucza, Storczykowa, Śpiewna, Chmielna. 

G. Sprzątanie osiedla – relacja Jacka Malczewskiego. 

H. Poinformowanie wszystkich członków rady o wynikach przetargu inwestycji Park przy 

ul. Bałtyckiej i Wiślanej.  

I. Sprawa kradzieży siatek na boisku przy ul. Drwali. 

J. Informacje o pozyskanych do tej pory środkach na festyn od sponsorów (Selgros, 

DANMIX). 
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K. Dalsze działania organizacyjne związane  z festynem – odbiór pozwolenia na festyn  

z WGKiOŚ, wysłane pisma do WORD-u, Policji, Zakładu Wodociągów, pisma  

o patronaty do TVP3, Radia Szczecin, dalsze pozyskiwanie sponsorów na festyn, podział 

prac związanych z festynem, podział miejsc do wywieszania plakatów i robienia 

dokumentacji zdjęciowej. 

L. Wyznaczenie dyżurów, porządkowanie biura RO. 

M. Wolne wnioski. 

5. Zostały podjęte następujące uchwały Rady Osiedla, przyjęte w głosowaniach jawnych 

większością głosów:  

I. Nr 33/16 Przesunięcie środków finansowych w wysokości 50.000 zł z 2017 roku: 

„Budowa parku przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie”. 

II. Nr 34/16 Opinia dotycząca projektu: ,,Przebudowa drogi polegająca na budowie 

oświetlania ulicznego LED w ciągu ul. Borsuczej, Storczykowej, Śpiewnej i Chmielnej  

w Szczecinie. ETAP Ia – ul. Borsucza” 

III. Nr 35/16 ws. Wykorzystania dodatkowych środków finansowych otrzymanych z Komisji 

Inicjatyw Społecznych na festyn osiedlowy 

IV. Nr 36/16 ws. Wykorzystania środków otrzymanych z darowizn na działalność statutową 

RO (w tym festyn) 
 

 

Protokół sporządził  

Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Uchwały podjęte większością głosów, wymienione w treści protokołu. 


