
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 08 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. sprzedaży nieruchomości w rejonie  

ul. Owsianej. 

B. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją - (pismo z ZWiK, pismo ZUK-u do  

V Komisariatu Policji w sprawie kradzieży siatek na boisku przy ul.Drwali,  pismo z UM 

WZiON odnośnie zbycia nieruchomości). 

C. Podpisanie umowy w związku z organizowanym festynem z firmą cateringową „5th 

Element” Sp. z o.o. 

D. Informacja o działaniach związanych z organizacją dla dzieci z „Leśnej Chatki” 

wycieczki do Kołobrzegu i szkoleniu żeglarskim. 

E. Informacje o pozyskanych do tej pory środkach na festyn. 

F. Dalsze działania organizacyjne związane z festynem – plakaty do wywieszania i robienia 

dokumentacji zdjęciowej, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zmianę organizacji 

ruchu, za podłączenie do prądu na festynie, inne sprawy (rajd rowerowy, nordic 

walking), stan przygotowań do festynu- relacja Krzysztofa Aloksy i Janusza Kleja, 

potwierdzenie obecności na festynie rysownika Ryszarda Podporskiego i zaproszenie 

pisarki, poetki i malarki Danuty Słowik. 

G. Wizja lokalna w miejscu festynu. 

H. Wolne wnioski. 

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

większością głosów:  

Rada Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 
ul. Bałtycka 35A/1, 70-880 Szczecin 

tel. kom. 605 055 203 

 www.wielgowo.pl , e-mail: rada@wielgowo.osiedla.szczecin.pl 

Urząd Miasta Szczecin 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 226, +4891 422 24 36, fax +4891 42 45 231 

rada@um.szczecin.pl -  www.szczecin.pl 
 

 

http://www.wielgowo.pl/
mailto:rada@um.szczecin.pl
http://www.szczecin.pl/


I. Nr 35/16/A Opinia w sprawie zbycia nieruchomości położonych w rejonie ul. Owsianej 

w Szczecinie. 

 

Protokół sporządził  

Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

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


