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Ad.1.                                                                                                                                                      

Przewodniczący Artur Brończyk otworzył obrady o godz. 18:00 

Ad.2.                                                                                                                                                  

Podczas dyżurów nie została zgłoszona żadna sprawa. 

Ad.3.                                                                                                                                        

Stwierdzono kworum – lista obecności jest załącznikiem do protokołu.                                                                                                                                                

Ad.4.                                                                                                                                    

Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

Głosowało osób: 11:  ZA – 11,  PRZECIW - 0  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

 

Ad.5.                                                                                                                                                               

Nie złożono projektów uchwał do Porządku Obrad.   

Ad.6.                                                                                                                                           

Przyjęto porządek obrad.  

 Głosowało osób: 11:  ZA – 11,  PRZECIW - 0  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0                                                                                                                       

Ad.7.                                                                                                                                         

Przewodniczący Rady przedstawił  sprawozdanie z działalność Rady Osiedla  za 

2018r. Radni po wysłuchaniu sprawozdania i przedstawieniu planów na 

przyszłość wyrazili swoje zadowolenie w uchwale poniżej. 

Ad.8.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 181/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

działalność Rady Osiedla za 2018 r. 

Głosowało osób: 11:  ZA – 11  PRZECIW - 0  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 
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Ad.9.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 182/19 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo –

finansowego na rok 2019. 

Głosowało osób: 11:  ZA – 11 PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Zgodnie z zasadami gospodarki panującymi w UM, po sesji RM następuje 

obowiązek zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na bieżący rok. 

Ad.10.                                                                                                                                         

Wolne wnioski: 

- Centrum Edukacji Zdroje zwróciło się z prośbą o wsparcie w walce o przyszłość 

szkoły.  

- W obradach Komisji Budownictwa uczestniczyli Artur Brończyk i Marcin 

Biskubski, temat dotyczył zagospodarowania terenu przy ul. Szymborskiej.  

Fundacja Sedina HS, która uzyskała pozytywną zgodę od Rady Osiedla pod 

warunkiem uwzględnienia inwestycji, które w przyszłości są planowane na w/w 

terenie. Fundacja w przedstawionej koncepcji nie zastosowała się do 

wytycznych. Przedstawiciele podnieśli temat i po dyskusji Komisja Budownictwa 

zaproponowała wizję lokalną.  

- Trwają rozmowy z Dyrekcją Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie 

dotyczące prowadzenia bezpłatnych porad dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

- Przedstawiciele Rady Osiedla zostali zaproszeni na rozmowy do  Pana 

Prezydenta Przepiery, w sprawie budowy Mediateki na osiedlu.                                                                                                               

Ad.11.                                                                                                                                         

Zamknięcie obrad.                                                                                                                                             

Obrady zakończyły się o godz.18:50 
 
 

 

  Sporządził/a:                                                                      Przewodniczący :                                   


