Protokół Nr 1/01/2020 z posiedzenia
Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 15.01.2020 r.
Obecni – 9 osób do godz. 17.00 - stwierdzenie quorum, o godz. 17.20 doszły dwie radne, łącznie
obecnych 11 osób, wg. listy obecności w załączeniu.
Porządek zebrania:
l. Otwarcie posiedzenia sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad, przyjęcie porządku obrad
3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto
w dn.07.11.2019 r.
4. Podjęcie uchwały nr 22/2020 dotyczącej przyjęcia planu rzeczowo-finansowego
RO na 2020.
5. Zapoznanie się z propozycją Wydziału Gospodarki Komunalnej dotyczącą
uwzględnienia w budżecie osiedlowym RO remontu alejek w Parku Żeromskiego.
6. Propozycja zadania do budżetu osiedlowego dot. wyremontowania terenów zielonych
przy ul. Podgórnej w rejonie Książnicy Pomorskiej.
7. Zapoznanie się z pismem ZUK z dn. 21.11.2019 r. w sprawie placu zabaw przy
ul. Podgórnej/Dworcowej.
8. Zapoznanie się prośbą radnego Jacka Piątka z dn. 25.12.2019 r. dot. bezpłatnego
użyczenia siedziby rady osiedla na spotkania klubu motocyklowego Brotherhood T4
MC.
9. Zapoznanie się z pismem FM Szczecin z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zaopiniowania
organizacji kolejnych dwóch edycji kiermaszu ogrodniczego „Pamiętajcie
o ogrodach” podjęcie uchwały RO 23/2020.
10. Sprawy bieżące – przedstawianie spraw w toku i niezrealizowanych w 2019 r.
zapoznanie się z korespondencją.
Ad 1
Zebranie otworzyła Przewodnicząca RO stwierdzając quorum.
Ad 2
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowało 9- osób, przeciw – 0 wstrzymało się – 0
Ad 3
Protokół z posiedzenia RO SM z dn. 07.11.2019 r.. został przyjęty jednogłośnie.
Za głosowało 9 osób, przeciw – 0 wstrzymało się – 0.
Ad 4
Radni zapoznali się z przygotowanym przez Zarząd RO budżetem na 2020 r. Radni podjęli
uchwałę RO nr 22/2020. Za głosowało 11 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób.
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Ad 5
Radni zapoznali się z propozycją WGK dotyczącą ujęcia w budżecie osiedlowym remontu
alejek w Parku Żeromskiego np. w zakresie przygotowania projektu. Radni nie wyrazili zgody
na wykonywanie remontu alejek ze środków z budżetu osiedlowego.
Ad 6
Radni zapoznali się z pismem Zakładu Usług Komunalnych w sprawie możliwości zmiany
przeznaczenia środków finansowych przekazanych na podstawie uchwały RO 104/18 z dn.
08.08.2018 r. na przekształcenie obecnego placu zabaw na plac rekreacyjny. Plac zabaw
zdaniem ZUK nie spełnienia wymogów formalno prawnych ze względu na położenie placu.
Zmiana funkcji placu to konieczność sporządzenia kolejnego projektu. Przekazane przez RO
środki finansowe w kwocie 35 000 zł zgodnie z ww. uchwałą zostały wykorzystane na
oświetlenie placu zabaw, łączna kwota 25 639,03 zł, pozostałą kwotę w wysokości
ok. 9 360 zł ZUK zwrócił do UM.
Rada Osiedla w ramach zadań inwestycyjnych wcześniejszych kadencji przeznaczyła środki
na remont placu zabaw (wymianę urządzeń zabawowych, ogrodzenia itp.).
Radni nie wyrażają zgody na przekazywanie kolejnych środków finansowych na plac zabaw
jak również nie wyrażają zgody na likwidację placu zabaw. Plac zabaw funkcjonuje od dawna,
jest mnóstwo dzieci z okolic, które z niego korzystają, w tym dzieci niepełnosprawne.
W tej sprawie przygotowane zostanie pismo do ZUK przedstawiające stanowisko RO..
Ad 7
Radny Jacek Piątek zwrócił się o umożliwienie bezpłatnego użyczenia siedziby rady osiedla
na spotkania klubu motocyklowego Brotherhood T4 MC. Radni ze względu na zapisy umowy
najmu nie wyrazili zgody na bezpłatne użyczenie. Po przedstawianiu stanowiska przez Radę,
radny Jacek Piątek opuścił posiedzenie.
Ad 8
Radni zapoznali się z pismem FM Szczecin z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zaopiniowania
organizacji kolejnych dwóch edycji kiermaszu ogrodniczego „Pamiętajcie o ogrodach”
podjęcie uchwały RO. Radni podjęli uchwałę RO nr 23/2020. Za wydaniem pozytywnej opinii
głosowało 10 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób.
Ad 9
Zapoznano się z korespondencją i poruszano następujące sprawy bieżące:
- zmiany na ul. Mariackiej w związku z prototypowaniem Placu Orła Białego – osłupkowanie
trawników, wykonania miejsca do parkowania dla niepełnosprawnych, remontu schodów na
Placu Orła.
- likwidacji tablicy na ul. Małej Odrzańskiej dotyczącej założenia nieistniejącej już Spółdzielni
Podzamcze, w tej sprawie zostanie przygotowany wniosek do ZDiTM.
- wydatkowanie środków z budżetu rady na 2020 r. – wydruk ulotek informacyjnych rady
osiedla oraz tła do dwóch tablic informacyjnych,
dyżury rady – radni nie zgłosili się na dyżury
Zamknięto posiedzenie
Protokołowała Lucyna Wójcik – Sekretarz Rady Osiedla Stare Miasto
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Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto – Małgorzata Zychowicz-Prus
Na posiedzeniu Rady Osiedla Stare miasto w dniu 15.01.2020 r. obecni byli:
1. Arkadiusz Dutka
2. Jacek Gibas
3. Erika Kiereś
4. Aleksandra Koczorowska
5. Artur Miner
6. Jacek Piątek
7. Agata Stankiewicz
8. Barbara Szeszko
9. Lucyna Wójcik
10. Małgorzata Zychowicz-Prus
11. Jagoda Żyłkowska
11 osób obecnych, 4 osoby nieobecne
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