
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 12 grudnia 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. zbycia nieruchomości przy ul.Wolframowej –

SSE Dunikowo. 

B. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. wykorzystania środków w ramach zadania 

„Współfinansowanie zadań inwestycyjnych dla rad osiedli na rok 2017”. 

C. Podsumowanie akcji sadzenia krokusów – podziękowania dla Ali Rosiak, Stanisława 

Gaborka i Krzysztofa Aloksy za pomoc przy organizacji. 

D. Podsumowanie spotkania z WGKiOŚ i ZUK-iemw sprawie inwestycji rady osiedla na 

2017 rok. Podziękowanie dla Przemka Kabaty za udział w rozmowach,  

E. Podsumowanie imprez, które współorganizowała RO (Mikołajki). 

F. Ustalenie terminu spotkania z Panem Prezydentem Przepierą w sprawie ul.Tczewskiej – 

19.12.2016 godz. 10.00 

G. Wybór drukarni, która wykona kalendarze RO- podziękowanie dla Krzysztofa Aloksy za 

pomoc przy projekcie. 

H. Sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem wigilijnym i spotkaniem z dziećmi z 

Domu Dziecka „Leśna Chatka” 

I. Ustalenie kolejnego wydarzenia z cyklu ,,Kulturalne Wielgowo” - Koncert Chóru 

Parafialnego w dniu 30.12.2016 r.   

J. Podjęcie decyzji o organizacji festynu w 2017 r. 

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

większością głosów:  

I. Nr 51/16 Zbycie nieruchomości przy ul.Wolframowej –SSE Dunikowo  

II. Nr 52/16 W sprawie wykorzystania środków w ramach zadania „Współfinansowanie 

zadań inwestycyjnych dla rad osiedli na rok 2017” 

 

Protokół sporządził  

Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

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


