
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 19 lutego 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 protokół sporządzony z poprzedniego zebrania. 

4. Przyjęto porządek obrad bez zmian, tj.: 

A. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją. 

B. Przeprowadzenie głosowania uchwał dotyczących opinii ws. wydzierżawienia działek  

w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie. 

C. Przeprowadzenie głosowania uchwał dotyczących opinii ws. zbycia działek w rej.  

ul. Wolframowej w Szczecinie. 

D. Przeprowadzenie głosowania uchwał dotyczących opinii ws. zbycia działek przy  

ul. Rumiankowej w Szczecinie. 

E. Przeprowadzenie głosowania uchwał dotyczących opinii ws. zbycia działek przy  

ul. Wesołej w Szczecinie.  

F. Zapoznanie członków Rady z wykonania planu finansowego Rady za 2017 rok. 

G. Przypomnienie o podziale zadań wśród członków Rady - sprawdzenie stanu nawierzchni 

dróg i przekazanie informacji zwrotnej p. Jackowi Malczewskiemu. 

H. Dyskusja w sprawie wydatkowania przeznaczonych na 2018 r. środków budżetowych na 

cele inwestycyjne w kwocie 180.000 zł.  

I. Relacja z dotychczasowych działań Radnego Władysława Dzikowskiego, Zarządu Rady, 

Parafii i SP Nr 13 na rzecz pomocy pogorzelcom z ul. Gościniec - akcja sprzątania i 

dalsza organizacja pomocy poszkodowanej rodzinie. 

J. Prośba o przedstawienie przez p. Romana Herczyńskiego planu organizacji festynu 

sportowego i dyskusja nad przedstawionym planem. Podział obowiązków dotyczących 

organizacji festynu w dniu 01.09.2018. 

K. Wolne wnioski. 

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 
 

 

http://www.wielgowo.pl/
mailto:rada@um.szczecin.pl
http://www.szczecin.pl/


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

większością głosów: 

I. Nr 98/18 Opinia ws. wydzierżawienia działek w rej. ul. Wolframowej w 

Szczecinie. 

II. Nr 99/18 Opinia ws. zbycia działek w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie 

III. Nr 100/18 Opinia ws. zbycia działek przy ul. Rumiankowej w Szczecinie. 

IV. Nr 101/18 Opinia ws. zbycia działek przy ul. Wesołej w Szczecinie. 
Protokół sporządził  

Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności, 

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


