
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 09 kwietnia 2018 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. Spotkanie robocze z zaproszonymi przedstawicielami V Komisariatu Policji w Dąbiu oraz 
Straży Miejskiej Prawobrzeże - omówienie problemów porządku i bezpieczeństwa na 
osiedlu, podjęte interwencje. 

B. Zapoznanie z wysłanymi pismami i otrzymaną korespondencją . 
C. Sprawy organizacyjne - dyżury, obecności na zebraniach, działalność na rzecz osiedla. 
D. Ustalenie stanowiska ws. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Szpital Zdunowo 2”. 
E. Zapoznanie z projektem budowy oświetlenia łącznik ul. Łowczych i Wesołej 
F. Rozbiórka urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Bałtyckiej i ul. Drwali – 

działania podjęte w celu przyśpieszenia realizacji inwestycji. 
G. Omówienie wspólnej inicjatywy Nadleśnictwa Kliniska i RO „Posadźmy Las” – sprawy 

organizacyjne związane z akcją sadzenia lasu przez mieszkańców osiedla w dniu 
13.04.2018 r. 

H. Podjęcie decyzji o organizacji festynu/festynów osiedlowych - dyskusja nad formą  
i miejscem. 

I. Wysprzedaż garażowa – termin i miejsce wydarzenia - wyznaczenie osób do organizacji, 
zaproszenie do współpracy Radę Rodziców SP 13. 

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

większością głosów:  
I. Nr 106/18 W sprawie wydania opinii o gminnej działce nr 97 obręb 4090 przy  

ul. Wesołej. 
II. Nr 107/18 W sprawie zmiany terminu Osiedlowego festynu sportowego– wyznaczenie 

osób odpowiedzialnych za jego organizację. 
 

Protokół sporządził  
Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 
 
Załączniki: 
1. Lista obecności. 
2. Uchwały podjęte większością głosów, wymienione w treści protokołu. 

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 
 


