
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 07 listopada 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. przeznaczenia środków finansowych na 

,,Krokusową Rewolucję”.  

B. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. wydzierżawienia gruntu w drodze 

bezprzetargowej  przy ul. Fiołkowej 7c.  

C. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. wydzierżawienia gruntu w drodze 

bezprzetargowej przy ul. Balladyny 13. 

D. Przedstawienie najważniejszych problemów osiedla dzielnicowemu Panu Marcinowi 

Łukaszewiczowi. 

E. Informacja o Zebraniu Zarządu i podjęciu uchwały nr 41/16 w sprawie przyjęcia projektu 

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

członkami RO WSZ). 

F. Relacja ze spotkania w Komendzie Miejskiej Policji z przewodniczącymi rad osiedli w 

dniu 27.10.2016 r. i zapoznania z nowym komendantem Komisariatu w Dąbiu, 

podinspektorem Sebastianem Grajzerem. 

G. Ponowne zgłoszenie konieczności budowy chodnika na ul. Wiślanej (od ul. Bałtyckiej do 

wybudowanego chodnika biegnącego do przedszkola). 

H. Propozycja wydania kalendarza na 2017 rok ze zdjęciami osiedla wykonanymi przez 

mieszkańców. 

I. Zapoznanie członków RO z działaniami radnego Jacka Malczewskiego 

J. Dyskusja i podjęcie stanowiska nad wyborem wariantu II Etapu Szybkiego Tramwaju. 
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K. Konsultacje dotyczące budżetu miasta – wyznaczenie osoby, która będzie nas 

reprezentować. 

L. Informacja o wyjazdowym szkoleniu rad osiedlowych w Łukęcinie w dniach 19/20 

listopada 2016 r. 

M. Informacja o pracach nad nowymi statutami rad osiedli – Komisja Inicjatyw Społecznych 

na posiedzeniu w dniu 15.11.2016 r. z Miejską Komisją Wyborczą będzie rozpatrywać 

wniosek odnośnie ordynacji wyborczej. 

N. Zaproszenie na uroczystości 70-lecia SP nr 13 – „Śpiewanie dla Niepodległej z 

mieszkańcami Wielgowa” w dniu 10.11.2016 o godzinie 18.00, współudział RO WSZ w 

głównej uroczystości w dniu 25 listopada 2016 r. 

O. Dyskusja nad dalszymi pracami związanymi z projektem ,,Kulturalne Wielgowo”. 

P. Wolne wnioski. 

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

większością głosów:  

I. Nr 42/16 Przeznaczenie środków finansowych na ,,Korkusową Rewolucję”. 

II. Nr 43/16 Wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej  przy ul. Fiołkowej 7c.  

III. Nr 44/16 Wydzierżawienie gruntu w drodze bezprzetargowej przy ul.Balladyny 13. 
 

Protokół sporządził  

Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

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


