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Ad.1.                                                                                                                                                      

Przewodniczący Artur Brończyk otworzył obrady o godz. 18:00, stwierdził 

kworum do podejmowania uchwał – lista obecności jest załącznikiem do 

protokołu.                                                                                                                                                

Ad.2.                                                                                                                                
Przyjęto porządek obrad.  

 Głosowało osób: 9:  ZA – 9,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0   

Ad.3.                                                                                                                                                  

Podczas pełnienia dyżurów nie została zgłoszona żadna sprawa, 

Ad.4.                                                                                                                                    

Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

Głosowało osób: 9:  ZA – 8,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 1 

Ad.5.                                                                                                                                                               

Nie złożono projektów uchwał do Porządku Obrad.                                                                                                                                        

Ad.6.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 49/22 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej nr. 149/4 z obrębu geodezyjnego 4083                          

Szczecin – Dąbie.  

Głosowało osób: 9:  ZA –9,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

dzierżawy w/w działki, na poprawę warunków przyległej posesji, pod 

warunkiem spełnienia wytycznych w niej zawartych. 

Ad.7.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 50/22 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej  nr. 149/4 z obrębu geodezyjnego 4083                               

Szczecin – Dąbie.  

Głosowało osób: 9:  ZA –9,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 
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Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

dzierżawy w/w działki, na poprawę warunków przyległej posesji, pod 

warunkiem spełnienia wytycznych w niej zawartych. 

Ad.8.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 51/22 w sprawie aktualizacji wydatków środków z 

Budżetu Osiedlowego na Inwestycje Rad Osiedli.  

Głosowało osób: 9:  ZA –9,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Budżet Osiedlowy wymagał aktualizacji, ponieważ część inwestycji została 

zrealizowana, a niektóre uzyskały uznanie w SBO. 

Ad.9.                                                                                                                                        

Podjęto uchwałę  Nr. 52/22 w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego nieruchomości gruntowej nr. 99 

Głosowało osób: 9:  ZA –9,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Celem zmiany Planu Zagospodarowania jest umożliwienie wybudowania miejsc 

postojowych na w/w nieruchomości.   

Ad.10.                                                                                                                                         

Wolne wnioski: 

- Radni dyskutowali na temat budowy nowych miejsc postojowych na osiedlu, 

oraz organizacji wycieczki do Ogrodu Dendrologicznego w miesiącu maju. 

- Przewodniczący przekazał informacje dotyczące funkcjonowania Rady Osiedla 

w 2022 roku. 

Ad.11.                                                                                                                                         

Zamknięcie obrad.                                                                                                                                             

Obrady zakończyły się o godz.18:50 
 

 

  Sporządził/a:                                                                      Przewodniczący :                                   


