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Ad.1.                                                                                                                                                      

Przewodniczący Artur Brończyk otworzył obrady zdalne, stwierdził kworum do 

podejmowania uchwał na podstawie odesłanych, odebranych kart do 

głosowania.                                                                                                                                                

Ad.2.                                                                                                                                
Przyjęto porządek obrad.  

 Głosowało osób: 12:  ZA – 12,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0   

Ad.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 12,  PRZECIW – 0,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 0r. 

Ad.4.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 27/20 w sprawie w wydania opinii dot. dzierżawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Botanicznej 58, działka nr. 75/14 obręb 4080 Dąbie. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 12, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

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

Ad.5.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 28/20 w sprawie w wydania opinii dot. dzierżawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Poli Gojawiczyńskiej, działka nr. 54/3 obręb               

4070 Dąbie. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 4 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

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

Ad.6.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 29/20 w sprawie w wydania opinii dot. dzierżawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Baczyńskiego 10, działka nr. 73/2 obręb            

4080 Dąbie  

Głosowało osób: 12:  ZA – 12, 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. 

Ad.7.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 30/20 w sprawie w wydania opinii dot. dzierżawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Baczyńskiego 12, działka nr. 73/2 obręb                         

4080 Dąbie  

Głosowało osób: 12:  ZA – 12, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

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

Ad.8.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 31/20 w sprawie w wydania opinii dot. dzierżawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Baczyńskiego 14, działka nr. 73/2 obręb                                    

4080 Dąbie. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 12, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

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

Ad.9.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 32/20 w sprawie w wydania opinii dot. dzierżawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Baczyńskiego 16, działka nr. 73/2 obręb                         

4080 Dąbie. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 12, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

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

Ad.10.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 33/20 w sprawie w wydania opinii dot. dzierżawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Baczyńskiego 24, działka nr. 73/2 obręb           

4080 Dąbie. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 12, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

dzierżawy w/w działki, na poprawę warunków przyległej posesji. 
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Ad.11.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 34/20 w sprawie w wydania opinii dot. dzierżawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Baczyńskiego 26, działka nr. 73/2 obręb                        

4080 Dąbie. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 12, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

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

Ad.12.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 35/20 w sprawie wydania opinii dot. sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 

3/14 przy ul. Szymborskiej. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 7, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 5 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

sprzedaży w/w działki, na poprawę warunków przyległej posesji. 

Ad.13.                                                                                                                          

Podjęto uchwałę  Nr. 36/20 w sprawie w wydania opinii dot. dzierżawy 

nieruchomości gruntowej przy ul. Baczyńskiego 22, działka nr. 73/2 obręb                            

4080 Dąbie. 

Głosowało osób: 12:  ZA – 12, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Rada Osiedla  po przeanalizowaniu wniosku, wydała pozytywną opinię dot. 

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

Ad.14.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wolne wnioski: 

Przewodniczący przekazał informacje dotyczące osiedla: 

 Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac przy budowie Skateparku  

 Prace na ul. Łubinowej idą zgodnie z harmonogramem 

 17.10.2020 planowane jest sadzenie drzew w Parku Majowe akcja UM 
Szczecin „JEDNO DRZEWKO JEDNO DZIECKO” 

 Zebrania i dyżury zostają zawieszone do odwołania, pracujemy zdalnie 

 03.10.2020r odbył się Festyn Osiedlowy organizowany przez OKS Kasta 
Szczecin Majowe na którym radni rozdawali maseczki dla mieszkańców. 
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Propozycje radnych: 

 Należy w najbliższym czasie wykonać chodnik od Lidla do wybiegu dla 

psów , proponuję przy tym wybiegu, również wykonać oznakowanie 

miejsc na parking dla kilku samochodów. Miejsce parkingu można 

prowizorycznie wysypać żużlem. 

 

Ad.15.                                                                                                                                         

Zamknięcie obrad.                                                                                                                                             

 
 

  Sporządził/a:                                                                      Przewodniczący :                                   


