
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 09 stycznia 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. zbycia w drodze przetargu nieruchomości 

położonej przy ul. Bryczkowskiego 30. 

B. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. zbycia łącznie nieruchomości położonych przy 

ul. Wiślanej. 

C. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. zbycia nieruchomości położonej przy ul. 

Bałtyckiej 27. 

D. Przyjęcie ślubowania od Grzegorza Gruszki. 

E. Informacja o wizycie w RO w dniu 02.01.2017 r. mieszkanki osiedla z prośbą o 

interwencję ws. pogryzienia przez psa właścicieli z ul. Wiślanej – pies nadal chodzi bez 

kagańca pomimo, że jest to kolejne pogryzienie; właściciele nie poczuwają się do 

odpowiedzialności, prawdopodobnie nie ubezpieczyli się na taki wypadek. 

F. Podsumowanie imprez, które współorganizowała RO – Wigilia RO i Klubu Aktywnego 

Seniora, Mikołajki w Domu Dziecka „Leśna Chatka”, I Turniej Piłki Halowej, Kalendarz 

ze zdjęciami mieszkańców na 2017 rok. 

G. Relacja ze spotkania z Panem Prezydentem Przepierą w sprawie ul. Tczewskiej – w dniu 

19.12.2016r.  (podziękowanie dla Radnego Władysława Dzikowskiego i Romana 

Herczyńskiego za udział w spotkaniu). 

H. Budżet Obywatelski 2017 – akcje promujące zgłoszone projekty – wyznaczenie dyżurów 

w RO w celu możliwości oddania głosów przez mieszkańców. 

I. Omówienie działań i projektów jakie RO będzie organizowała lub współorganizowała w 

2017 roku dla mieszkańców (festyn, Wielgowskie Lato z Piosenką, określenie czy i jakie 

materiały promocyjne będzie kupowała RO w 2017 r. - plakaty, kalendarze, banery, 

opaski odblaskowe itp.) 
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J. „Kulturalne Wielgowo” co dalej z projektem RO  wobec faktu utworzenia 

stowarzyszenia przez Janusza Kleja i przejęcia przez niego projektu jaki RO 

współorganizowała przez rok– zaproszenie do RO osób, które otworzyły stowarzyszenie 

i rozmowy na temat obecnej sytuacji i dalszej wspólnej pracy na rzecz osiedla. 

K. Omówienie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. 

L. Przedstawienie projektu planu rzeczowo-finansowego RO na rok 2017.  

M. Projekt ,,Zdrowe Wielgowo” – propozycja Krzysztofa Aloksy i Jolanty Nesterowicz. 

N. Omówienie spraw bieżących RO -  ustanowienie nowego podziału obowiązków wśród 

członków RO w związku ze zmianami personalnymi w RO, spotkanie podsumowujące 

2016 rok w dniu 14 stycznia o godzinie 17.30 w RO WSZ. 

O. Wolne wnioski. 

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

większością głosów:  

I. Nr 54/16 Opinia w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. 

Bryczkowskiego 30. 

II. Nr 55/16 Opinia w sprawie zbycia łącznie nieruchomości położonych przy ul. Wiślanej. 

III. Nr 56/16 Opinia w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Bałtyckiej 27. 

 
Protokół sporządził  

Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

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


