
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 06 lutego 2017 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. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 

gruntu położonego przy ul. Tatarakowej w Szczecinie. 

B. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. przeznaczenia środków finansowych w kwocie 

6.500 zł otrzymanych z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych RM Szczecin.  

C. Informacja o Zebraniu Zarządu i podjęciu uchwały nr 57/17 w sprawie przyjęcia planu 

rzeczowo-finansowego na 2017 rok. (po wcześniejszych konsultacjach ze wszystkimi 

członkami RO WSZ). 

D. Informacja radnej Alicji Rosiak o konieczności wyjazdu i nieuczestniczeniu w pracach 

RO przez okres ok. pół roku. 

E. Spotkanie z dzielnicowym - ustalenie zasad i terminów dyżurów, przekazanie informacji 

odnośnie sprawy ponownego ataku psa właścicieli z ul. Wiślanej na mieszkankę osiedla 

(zgłoszenie na zebraniu RO w dn. 09 stycznia br.) oraz innego mieszkańca i jego psa – 

pies agresor nadal chodzi bez kagańca, pomimo że jest to kolejne pogryzienie, 

właściciele nadal nie poczuwają się do odpowiedzialności. 

F. Zapoznanie się z treścią pisma z UM z Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej 

ws. „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka 

Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” i zajęcie stanowiska przez członków RO. 

G. Informacja o wynikach głosowania Budżetu Obywatelskiego 2017 – projekty, które 

wygrały Bukovasport, Dzika Ostoja.  
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H. Sprawozdanie finansowe RO WSZ- przedstawienie rozliczenia RO za 2017 r. przez 

skarbnika Marcina Kozłowskiego. 

I. Relacja ze spotkania w dniu 01 lutego 2017 r. przewodniczącej RO z członkami 

Stowarzyszenia „Kulturalne Wielgowo” i wstępne ustalenia ze spotkania- dyskusja na 

temat współpracy. 

J. Nowy podział obowiązków wśród członków RO. 

K. Omówienie spraw bieżących RO. 

L. Wolne wnioski. 

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

większością głosów:  

I. Nr 58/16 Opinia ws. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego przy 

ul. Tatarakowej w Szczecinie 

II. Nr 59/16 W sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 6.500 zł 

otrzymanych z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych RM Szczecin. 

 
Protokół sporządziła  

Przewodnicząca Rady Osiedla  

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

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


