
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 04 kwietnia 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. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją - odpowiedź dotycząca budowy przystanku 

w Zdunowie, odmowa wykonania progów na ul.Wesołej. 

B. Przeprowadzenie głosowania uchwały dotyczącej dzierżawy gruntu. 

C. Informacje dotyczące przetargów na boisko przy ul. Drwali i parku przy ul. Bałtyckiej. 

D. Akcja sprzątania ulic i lasów, łatania dziur – zgłoszenia do końca tygodnia do Jacka 

Malczewskiego. 

E. Spotkanie z kierowniczką i pracownikami odpowiedzialnymi za budynek przychodni i 

Panią dr Renatą Tomczyk – sprawy związane z wykonaniem podjazdu dla 

niepełnosprawnych oraz parkingu przy przychodni, przycinka drzew, zadbanie o estetykę 

otoczenia Przychodni Rodzinnej w Wielgowie. 

F. Komisja ds. Inicjatyw Społecznych – rozpoczęcie prac nad zmianą Statutów Rad Osiedli. 

G. Konsultacje dotyczące SBO na 2017 r. relacja ze spotkania w dniu 31 marca w sali 

sesyjna. 

H. Rezygnacja Pana Henryka Falkowskiego i informacja dotycząca chęci pracy w radzie 

Pani Beaty Cieloszyk.  

I. 10-lecie strony www.wielgowo.pl – podziękowanie dla Ryszarda Wojniusza. 

J. Sprawa biblioteki, następnych imprez organizowanych (koncert w maju, pchli targ, 

sprzątanie osiedla, wycieczka rowerowa itp), wyznaczenie terminu spotkania z 

mieszkańcami. Pozyskiwanie sponsorów na festyn. 

K. Stan przygotowań do sobotniego koncertu tenora Krzysztofa Machowskiego-sprawy 
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organizacyjne. 

L. Wolne wnioski. 

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

większością głosów:  

I. Nr 27/16 W sprawie wniosku o wydzierżawienie działki przy ul. Borsuczej w trybie 

bezprzetargowym 
Protokół sporządził  

Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności, 

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


