Protokół Nr 11/11/2016
z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 28.11.2016 r.
Obecni 8 osób wg. listy obecności w załączeniu.
Tematyka posiedzenia: zapoznanie się z otrzymaną korespondencją, podjęcie uchwały dotyczącej korekty planu
finansowego RO na 2016r. sprawy bieżące.
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia RO SM w dn. 20.10.2016r.
Zapoznanie się z pismem Miłosza Kowalskiego Open Mind z dn. 18.10.2016r. ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 4A/3, 72-010 Police w sprawie dzierżawy pod działalność usługową dotyczącą sprzedaży
kawy z mobilnej kawiarni rowerowej Bike Cafe, podjęcie uchwały RO nr 49/16.
Zapoznanie się z pismem Michał Wieliczko Pl. Orła Białego 6, Szczecin w sprawie dzierżawy działki
nr 34/4 w Szczecinie stanowiącej integralną cześć lokalu stanowiącego własność Wnioskodawcy,
podjęcie uchwały RO nr 50/16 RO.
Podjęcie uchwały RO nr 51/16 w sprawie korekty planu finansowego RO na 2016r.
Sprawy bieżące: Zapoznanie się z pismem WGKiOŚ-XIII.0020.112.2016.IB z dn. 22.11.2016r. w sprawie
projektów planów finansowych na 2017r., mikołajki, wigilia, wycieczka do Berlina, warsztaty artystyczne
dla mieszkańców Starego Miasta, wyznaczenie dyżurów.
Zakończenie zebrania.

Ad 1
Zebranie otworzyła Przewodnicząca RO stwierdzając quorum.
Ad 2
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 8 osób, przeciw – 0 wstrzymało się – 0
Ad 3
Protokół z posiedzenia RO SM z dn. 20.10.2016r. został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 8 osób, przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Ad 4
Radni zapoznali się z treścią pisma Miłosza Kowalskiego Open Mind. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4A/3, 72-010
Police w sprawie wydania opinii Rady Osiedla dotyczącej dzierżawy terenu przy Wałach Chrobrego w Szczecinie o
powierzchni 4,5 m² z przeznaczeniem na działalność usługową obejmującą sprzedaż kawy z mobilnej kawiarni
rowerowej Bike Cafe. Wydano pozytywną opinię – uchwala nr 49/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 28.11.2016r.
Za głosowało 8 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Ad 5
Radni zapoznali się z treścią pisma Michał Wieliczko Pl. Orła Białego 6 w sprawie wydania opinii Rady Osiedla
dotyczącej dzierżawy działki nr 34/4 w Szczecinie przy Pl. Orła Białego o pow. ok. 11 m² zgodnie z załączoną mapką

stanowiącej integralną cześć lokalu stanowiącego własność Wnioskodawcy. Wydano pozytywną opinię – uchwala
nr 50/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 28.11.2016r. Za głosowało 8 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu finansowego na 2016r. Rady Osiedla Stare Miasto. Korekta dotyczy
zmiany w pozycjach planu finansowego. Uchwała nr 51/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 28.11.2016r.
Za głosowało 8 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób.
Ad 7
Sprawy bieżące
Radni Zapoznanie się z pismem WGKiOŚ-XIII.0020.112.2016.IB z dn. 22.11.2016r. w sprawie projektów planów
finansowych na 2017r., (projekt budżetu Miasta na 2017r. został przedłożony Radzie Miasta RIO oraz zamieszczony
na BIP)
Ustalono szczegóły dotyczące realizacji spotkania wigilijnego, wycieczki do Berlina, warsztatów artystycznych dla
mieszkańców Starego Miasta (warsztaty fotograficzne, decupage, wykonanie stroików Bożonarodzeniowych,
wykonanie ozdób świątecznych – warsztaty dla dzieci, wyznaczenie dyżurów.
Impreza mikołajkowa zostanie zorganizowana w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie
w dn. 02.12.2016r. ok. godz. 10.00 spektakl teatralny pt. „Przyjaciele Św. Mikołaja” zabawy i konkursy dla dzieci,
organizacja przez Pogotowie Teatralne.
Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, bezdomnych zostanie zorganizowane w dn. 07.12.2016r. o godz. 17.00
w Zespole Szkół nr 8 Centrum Kształcenia Praktycznego ul. 3 Maja 1a, Hotelik Elkasen.
Wycieczka dla mieszkańców Starego Miasta i radnych RO wyjazd integracyjny wraz z odwiedzeniem miejsc
bytowania bezdomnych w Berlinie odbędzie się 03.12.2016r. w związku z rozwiązaniem problemu bezdomności zapoznanie się z np. z programem wychodzenia bezdomności czy też stosowanych rozwiązań przez naszych
sąsiadów.
Na tym zebranie zostało zakończone.

Protokołował: Jagoda Żyłkowska

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus

