
Protokół Nr 1/05/2015 

z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 25.05.2015 r. 

Obecni  11 osób wg. listy obecności w załączeniu. 

Tematyka posiedzenia: sprawy organizacyjne, zapoznanie się z budżetem RO SM na 2015r. sprawy bieżące.  

Porządek zebrania:  

1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z planem rzeczowo-finansowym RO Stare Miasto na 2015r. – sprawozdanie Rady Osiedla 

poprzedniej kadencji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu materiałów biurowych, czajnika, kłódki do kraty w drzwiach 

wejściowych do siedziby RO, wyrobienia pieczątek dla członków zarządu, zakupienia tablicy 

informacyjnej z danymi teleadresowymi Rady Osiedla (na zewnątrz budynku) oraz tablicy na drzwi 

wejściowe do RO. 

5. Zapoznanie się z pismem z dn. 13.05.2015r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 63 w sprawie organizacji 

Festynu rodzinnego.  

6. Wydanie opinii dotyczącej wydzierżawienia terenu przy ul. Wielkiej Odrzańskiej 20\U – podest na 

ogródek gastronomiczny - uchwała.  

7. Sprawy organizacyjne, bieżące, wniesione i wolne wnioski 

8. Zakończenie zebrania. 

Ad 1 

 Zebranie otworzyła przewodnicząca stwierdzając quorum. 

Ad 2 

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 3 

Członkowie RO zapoznali się z planem rzeczowo finansowym  

Ad 4 

Podjęto uchwałę w sprawie wydatkowania środków w wysokości 500,00 zł pochodzących z planu przyjętego na 

posiedzeniu RO w dn. 03.02.2015r. (zakupy na bieżące potrzeby RO) 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad 5 

Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 w Szczecinie w sprawie 

organizacji festynu rodzinnego. Pismo do RO wpłynęło w dn. 18.05.2015r. tj. w dniu pierwszego posiedzenia 

nowo wybranej Rady Osiedla. Z uwagi na zbyt krótki termin od chwili otrzymania pisma jw. jak również zmian 

organizacyjnych rady, podjęto decyzję o braku jest możliwości wzięcia udziału we współorganizowaniu festynu.  

 



Ad 6 

Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma RESTAURANTS S.C. dotyczące prośby o opinię w sprawie dzierżawy 

terenu o pow. 20 m² przy ul. Wielkiej Odrzańskiej 20 /U z przeznaczeniem na podest pod ogródek 

gastronomiczny. 

Po zapoznaniu się z załączoną mapką sytuacyjną podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie 

dzierżawy terenu przy ul. Wielkiej Odrzańskiej, zgodnie z załączoną mapką. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

  

Na tym zebranie zostało zakończone. 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności 

2. Uchwała nr 1/2015 w sprawie wydatkowania środków na bieżące potrzeby RO 

3. Uchwała nr 2/2015 w sprawie pozytywnej opinii na dzierżawę terenu pod ogródek 

gastronomiczny. 
4. Odpowiedź do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 63 w sprawie organizacji Festynu rodzinnego.  

5. Odpowiedź na wniosek RESTAURANTS S.C.  dot. dzierżawy terenu pod ogródek 

gastronomiczny. 

 

 

 

 

 

Protokołował Sekretarz: Dawid Kamrowski ………………………………………….………..  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus 

 


