
Protokół Nr 2/02/2016 

z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 01.02.2016 r. 

Obecni  9 osób wg. listy obecności w załączeniu. 

Tematyka posiedzenia: zapoznanie się z otrzymaną korespondencją, podjęcie uchwały dotyczącej zmiany zakresu 

rzeczowego zadań inwestycyjnych przedstawionych przez Radę Osiedla Stare Miasto do realizacji w 2016r. tj. 

remont ul. Staromiejskiej i zagospodarowanie podwórka przy ul. H. Pobożnego.  

Porządek zebrania:  

1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RO SM w dn. 14.01.2016r.  

4. Zapoznanie się z ustaleniami na spotkaniu w dn. 20.01.2016r. z przedstawicielami Zarządców 

Nieruchomości, Zarządami Wspólnot, mieszkańcami z ul. Henryka Pobożnego 12,13,14,3,1 oraz Henryka 

Pobożnego 4 i Zygmunta Starego 4 z udziałem ZBILK. 

5. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych podjętych uchwałą 

10/15 z dn. 11.09.2015r.  

6. Podjęcie uchwały dotyczącej przyznanych diet dla członków zarządu. 

7. E-mail WGKiOŚ z dn 29.01.2016r. w sprawie szkolenia dla członków rad w dn. 19.02.2016r.  

8. Sprawy bieżące, wyznaczenie dyżurów. 

9. Zakończenie zebrania. 

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. 14.01.2016r. został przyjęty jednogłośnie.  

Za głosowało 9 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0  

Ad 4 

Przewodnicząca przedstawiła ustalenia spotkania z dn. 20.01.2016r.  
Podjęto następujące ustalenia: 

1. przygotowanie projektu śmietnika przez ZBILK w porozumieniu ze wspólnotami oraz wybudowanie 
śmietnika  

2. przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu podwórka z zachowaniem dostępu do garaży gminnych 
wraz z organizacją ruch – jako zadanie inwestycyjne na 2016r.  

 
Ad 5  

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany zakresu rzeczowego planu zadań inwestycyjnych podjętego uchwałą nr 10/15 
Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 11.09.2015r. w związku z zadaniem pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” w 2016r. 
Po zmianie zakresu zadanie obejmuje m.in. współfinansowanie remontu ul. Staromiejskiej i likwidację murku i 
wywóz gruzu, nasadzenie roślin; przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu podwórka przy ul. Pobożnego 
oraz budowa miejsc rekreacji biernej (dla seniorów) wraz z małym placem zabaw dla dzieci oraz niezbędną 



infrastrukturą: podwórko przy ul. Farnej 3-9, Koński Kierat 6,5 oraz podwórko pomiędzy ul. Mściwoja 1, 

Wyszyńskiego 27,25,23 a Sołtysią  5. Uchwala nr 18/16 Rady Osiedla Stare Miasto.  
Za głosowało 9 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0  

Ad 6  

Podjęto uchwałę w sprawie diet dla Członków Zarządu przyjętych w planie rzeczowo – finansowym na 2016 rok. 
Zgodnie z planem rzeczowo – finansowym Rady Osiedla Stare Miasto na 2016r. stanowiącym załącznik do Uchwały 
nr 14/15 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 04.12.2015r., przyznano diety w wysokości 50 % diety Przewodniczącej 
Zarządu dla trzech Członków Zarządu tj. dla Wiceprzewodniczącej, Skarbnika oraz Członka Zarządu. Sekretarz zrzekł 
się diety – dieta nie została mu przyznana.  W uchwale przyjęto, za jakie okresy dieta została przyznana.  
Uchwala nr 19/16 Rady Osiedla Stare Miasto. Za głosowało 8 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymało się – 0  

Ad 7 
 
Przewodnicza poinformowała o organizowanym przez UM w dn. 19.02.2016r szkoleniu dla rad osiedli.    

Sprawy bieżące.  

Na tym zebranie zostało zakończone. 

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności. 

2. Uchwała Nr 18/16 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w 2016r. 

3. Uchwała Nr 19/16 w sprawie diet dla członków zarządu  

4. E-mail WGKiOŚ z dn. 29.01.2016r. w sprawie szkolenia dla członków rad osiedl, pismo WGKiOŚ-

XIII.0020.9.2016.IB z dn. 01.02.2016r.  

5. Pisma Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w sprawie organizacji debaty społecznej dotyczącej poprawy 

w ruchu drogowym z dn. 03.02.2016r. oraz z dn. 01.02.2016r. w sprawie spotkania nt bezpieczeństwa 

lokalnego, dyskusja w dn. 11.02.2016r.       

 

 

 

Protokołował Sekretarz: Dawid Kamrowski  

 

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus            

 


