
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 13 marca 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. nadania nazwy ulicy. 

B. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. wykorzystania środków finansowych 

otrzymanych w formie darowizn na działalność statutową.  

C. Wizja lokalna w pomieszczeniu byłego klubu mieszczącego się pod siedzibą rady 

osiedla, relacje ze odbytych spotkań w UM Szczecin w tej sprawie. 

D. Spotkanie z Naczelnikiem Straży Miejskiej Prawobrzeże Panem Grzegorzem Kromskim. 

E. Informacja o możliwości podłączenia światłowodu przez firmę Orange na osiedlu i akcja 

zbierania ankiet wśród mieszkańców. 

F. Informacja o wynikach przetargu na wykonanie parku przy Bałtyckiej. 

G. Podsumowanie warsztatów tanecznych - uczestnictwo w imprezie, rozwieszanie 

plakatów i zbieranie ogłoszeń po imprezie (z tablic i z drzew). 

H. ENEA - przycięcie drzew i pozostawienie gałęzi. 

I. Sprawa inwestycji – propozycja napisania pisma do Pana Prezydenta Pawlickiego  

z zapytaniem o plany inwestycyjne dla naszego osiedla. 

J. Informacja o imprezie „Po sąsiedzku” na Alei Kwiatowej i uzyskanie opinii członków 

RO o ewentualnym udziale RO W-S-Z. Członkowie RO nie wyrazili chęci udziału  

w wydarzeniu, z uwagi na inne imprezy organizowane przez RO dla mieszkańców  

w przybliżonym terminie. 

K. Kulturalne Wielgowo” – ustalenie terminu spotkania ws. współpracy. 

L. Propozycja połączonego spotkania dla mieszkańców osiedli Płonia i WSZ z Panem 

Prezydentem Piotrem Krzystkiem w dniu 21.03.2017 r. w Płoni. 
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M. Omówienie spraw bieżących RO. 

N. Wstępne informacje i zarys planowanego festynu dla mieszkańców pn. „Zdrowe 

Wielgowo” organizowanego w dniu 22 kwietnia br. 

O. Omówienie udziału członków RO w przygotowaniu majowego koncertu „Mesjasza” 

współorganizowanego ze Stowarzyszeniem Kulturalne Wielgowo i innych wydarzeń 

organizowanych lub współorganizowanych przez RO. 

P. Spotkanie z Komendantem Policji w Dąbiu Panem Sebastianem Grajzera oraz  

z Dzielnicowym M. Łukaszewiczem - ustalenie zasad i terminów dyżurów, przekazanie 

informacji odnośnie spraw: powtarzających się ataków psa agresora właścicieli  

z ul. Wiślanej; wskazanie miejsc, w których należałoby przeprowadzać częstsze kontrole 

przez funkcjonariuszy. 

Q. Wolne wnioski. 

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

większością głosów:  

I. Nr 60/16 Opinia ws. nadania nazwy ulicy. 

II. Nr 61/16 Opinia ws. wydzierżawienia gruntu w drodze bezprzetargowej położonego przy 

ul. Borsuczej w Szczecinie. 

 
Protokół sporządził  

Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

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


