
Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 
w Szczecinie 

z dnia 10 sierpnia 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 protokół sporządzony z poprzedniego zebrania.

4. Przyjęto porządek obrad bez zmian, tj.:

A. Przeprowadzenie  głosowania  uchwały  ws.  dzierżawy gruntu  przy  ul.  Stary  Szlak  w
Szczecinie.

B. Przeprowadzenie  głosowania  uchwały  ws.  dzierżawy  gruntu  przy  ul.  Wesołej  w
Szczecinie.

C. Przeprowadzenie  głosowania  uchwały  ws.  dzierżawy gruntu  przy  ul.  Stary  Szlak  w
Szczecinie.

D. Przeprowadzenie  głosowania  uchwały  ws.  sprzedaży  nieruchomości  gruntowych
położonych w rejonie ul. Łowczych/Żaków w Szczecinie.

E. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws.  Wykorzystania środków w ramach programu
pn. ,,Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli w roku 2017”.

F. Podziękowanie  dla  Joli  Nesterowicz  za  zorganizowanie  spotkania  z  cyklu  ,,Zdrowe
Wielgowo”- relacja i plany na następną prelekcję.

G. Odbiór  Parku  przy  ul.Bałtyckiej,  podziękowanie  za  pilnowanie  inwestycji  dla  Jacka
Malczewskiego i Romka Herczyńskiego.

H. Podjęcie decyzji o dokończeniu utwardzania alejek w parku osiedlowym – odcinek do
ul.Zawrotnej  i  ul.Bałtyckiej  (do  chodnika)  -  oraz  zakupieniu  za  pozostałe  środki
urządzenia zabawowego.

I. Zaproszenie  do  współpracy  Nadleśnictwa  Gryfino  i  Nadleśnictwa  Kliniska  z  radami
osiedli –dyskusja nad wyznaczeniem miejsc postojowych i na ognisko na terenie osiedla.
Ponowne spotkanie w dniu 29.08.2017 – wyznaczenie osób reprezentujących RO.

J. Drugie Wielgowskie Lato z Piosenką- pismo o sponsoring, stan przygotowań do festynu.

K. Wolne wnioski.

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

większością głosów:

I. Nr 73/17 Opinia ws. dzierżawy gruntu przy ul. Stary Szlak w Szczecinie.
II. Nr 74/17 Opinia ws. dzierżawy gruntu przy ul. Wesołej w Szczecinie.

III. Nr 75/17 Opinia ws. dzierżawy gruntu przy ul. Stary Szlak w Szczecinie.
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IV. Nr 76/17 Opinia ws. sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w rejonie
ul. Łowczych/Żaków w Szczecinie

V. Nr 77/17 Wykorzystania środków w ramach programu pn. ,,Współfinansowanie
inwestycji Rad Osiedli w roku 2017”.

Protokół sporządził 
Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa

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


