
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 13 czerwca 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 dotyczącej zakupu kwiatów w związku z 

jubileuszem 70-lecia kapłaństwa ks. Jacka Kochańskiego z Parafii w Wielgowie. 

B. Wnioski złożone do budżetu miasta. 

C. Omówienie bieżących spraw (remont zalanych sufitów w nowych pomieszczeniach RO, 

podpisanie umowy przez UM z wykonawcą remontu starych pomieszczeń RO-

konieczność uprzątnięcia mebli w celu udostępnienia pomieszczenia dla ekipy 

remontującej) - podziękowanie dla Jacka Malczewskiego za nadzór nad ekipą 

remontową. 

D. Informacje dotyczące inwestycji: Kompleks boisk przy Drwali – prace, wykonawcy i 

Park przy ul.Bałtyckiej/Wiślanej –wyłoniono wykonawcę, podpisanie umowy w ciągu 

tygodnia, zwiększenie mocy skrzynki elektrycznej, wystosowanie wniosku przez ZUK do 

ENEA-po akceptacji dostawienie nowej szafki na siłę i przerobienie zabezpieczeń. 

E. Koszenie placów zabaw, ponowne poruszenie sprawy przejęcia placów przez miasto. 

F. Mail ws. malowania ławek i doprowadzenia terenu kompleksu boisk do użytkowania. 

G. Rozpoczęcie działań organizacyjnych związanych z festynem (pisma, pozwolenia, 

projekt o dofinansowanie i umowa współpracy z Panem Winnickim), ustalenie nazwy 

roboczej, godzin czasowych, pozyskiwanie sponsorów na festyn. 

H. Pchli Targ – ustalenie terminu, miejsca i formy. 

I. Stan przygotowań do koncertu Żegluj z nami Moniko” w dniu 26.06.2016 r.-sprawy 

organizacyjne, podział prac pomiędzy członków RO, występy: QFTRY, Jacek Zieliński, 
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dzieci z ZS Nr 13,  Ekspozycja-„Fauna i flora rzeki Płoni”, wystawa prac szczecińskiego 

rysownika Ryszarda Podporskiego, rękodzieło Pani Edyty Kuchciak, KRWIOBUS,  

WOPR-pokaz pierwszej pomocy, śmieciarka, pokaz ekologiczny z WGKiOŚ,  projekcja 

filmu o Monice Szwai, kącik żeglarski Robert Wolniewicz z córką, 

J. Wolne wnioski. 

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

większością głosów:  

I. Nr 32/16 Wydatkowanie środków finansowych na zakup kwiatów w związku z 

jubileuszem 70-lecia kapłaństwa dla ks. Jacka Kochańskiego z Parafii w Wielgowie 

 

Protokół sporządziła  

Przewodnicząca Rady Osiedla  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności, 

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


