
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 04 lipca 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. Bieżąca korespondencja - wysłane i otrzymane pisma (skarga na Daniela Peszko, 

podziękowania, pismo ws. poidełek do ZS nr 13, odpowiedź na pismo ws. komunikacji 

miejskiej, pismo ws. autobusu linii G, zmiana trasy (przez Sławociesze)-opinia rady). 

B. Sprawa komunikacji ZDiTM, wyznaczenie osoby do kontaktu ws. poprawy 

bezpieczeństwa na osiedlu. 

C. Omówienie bieżących spraw: uczestnictwo w mszach: pożegnanie księdza Darka i 70-

lecie kapłaństwa księdza Jacka, remont starych pomieszczeń RO-konieczność zrobienia 

porządku po wykonanym remoncie - wyznaczenie osób, które mogłyby się tym zająć-

podziękowanie dla Jacka Malczewskiego za nadzór nad ekipą i wywóz śmieci, Ali 

Rosiak i Beacie Cieloszyk, Dagmarze Cerzniewskiej za sprzątanie pomieszczeń rady, 

rozpoczęcie remontu następnej strony dachu. 

D. Informacje dotyczące inwestycji: Kompleks boisk przy Drwali – końcowe prace i 

poprawki wykonawcy i odbiór w połowie lipca 2016 r. 

E.  Relacja ze spotkania z Prezydentem w dniu 23.06.2016 r. –  z dyrektorami WGKiOŚ,  

kierownikami od przetargów i z księgowości, dyrektowem ZUK-u i Ogrodnik Miejską. 

F. Wnioski i uwagi do ZDiTM-u. 

G. Sprawa utrzymania porządku na osiedlu, koszenia traw, łatania ulic- podziękowanie dla 

Jacka Malczewskiego za zajęcie się tematem i zdanie relacji ze spotkań. 

H. Podsumowanie wydarzenia „Żegluj z nami Moniko” w dniu 26.06.2016 r.-

podziękowania dla Janusza Kleja i wszystkich członków RO, którzy aktywnie się 
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włączyli w przygotowanie imprezy (ponad 10 litrów oddanej krwi, samochód na 

elektrośmieci prawie pełny, pracownicy z WGKiOŚ mieli ciągłe zainteresowanie akcją, 

pracownicy WOPR-u). 

I. Rozpoczęcie działań organizacyjnych związanych z festynem osiedlowym (pisma, 

pozwolenia, projekt o dofinansowanie i umowa współpracy z Panem Winnickim), 

pozyskiwanie sponsorów na festyn, podział prac związanych z festynem. 

J. Wolne wnioski. 

5. Nie zostały podjęte żadne uchwały.  

 

Protokół sporządziła  

Przewodnicząca Rady Osiedla  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 


