
 

 
 

 

Protokół z zebrania Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo  

w Szczecinie  

z dnia 21 listopada 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. sprzeciwu proponowanych zmian do ordynacji 

wyborczej do rad osiedli (głosowanie na 1 kandydata) 

B. Przeprowadzenie głosowania uchwały ws. modernizacji ul.Tczewskiej. 

C. Informacja o Zebraniu Zarządu i podjęciu uchwały nr 45/16 w sprawie korekty budżetu 

RO na 2016 r. oraz uchwały nr 46/16 w sprawie zakupu wieńca pogrzebowego dla 

księdza sprawującego kilkudziesięcioletnią posługę w parafii w Wielgowie (po 

wcześniejszych konsultacjach ze wszystkimi członkami RO WSZ). 

D. Omówienie wyjazdu szkoleniowego dla rad osiedlowych 

E. Relacja z posiedzenia komisji w sprawie statutów rad osiedlowych. 

F. Poinformowanie o miejscu i terminie sadzenia krokusów – przedszkole i szkoła wtorek 

(22.11.16) godz.10.00-12.00 

G. Wnioski do budżetu inwestycyjnego na 2017 rok.  

H. Zaplanowanie spotkania z Panem Prezydentem Przepierą w sprawie ul.Tczewskiej. 

I. Poinformowanie o spotkaniu z WGKiOŚ w sprawie inwestycji rad osiedli. 

J. Poinformowanie o stanie realizacji kalendarzy RO na 2017 rok. 

K. Wolne wnioski. 

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

większością głosów:  

I. Nr 47/16 Uchwała dotycząca sprzeciwu proponowanych zmian do ordynacji wyborczej 

do rad osiedli (głosowanie na 1 kandydata). 

II. Nr 48/16 Wydzierżawienie Modernizacja ul.Tczewskiej. 
 

Protokół sporządził  

Sekretarz Rady Osiedla Krzysztof Aloksa 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

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

