
Protokół Nr 2/07/2015 

z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 02.07.2015 r. 

Obecni  7 osób wg. listy obecności w załączeniu. 

Tematyka posiedzenia: zapoznanie się z otrzymaną korespondencją, ślubowanie Pana Jacka Piątek podjęcie 

decyzji w sprawie wydatkowania dodatkowych środków budżetowych, propozycje do budżetu obywatelskiego na 

2016r., wniosek RO w sprawie likwidacji urządzeń na placu zabaw przy ul. Dworcowej, sprawy bieżące.  

Porządek zebrania:  

1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RO SM w dn.25.05.2015r.  

4. Ślubowanie Radnego Osiedla Jacka Piątek, nieobecnego na pierwszym posiedzeniu RO (oraz na zebraniu 

w dn. 25.05.2015r. ) – nieobecności usprawiedliwione  

5. Zapoznanie się z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM, znak WGN-III.72240.60.2008.RS 

z dn. 19.06.2015r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej dz. nr. 8/10 nieruchomości położonej w 

Parku Żeromskiego.  

6. Zapoznanie się z pismem Rady Miasta Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, znak BRM-III-

AM/0066/10/S9/15 z dn. 26.06.2015r. w sprawie konkursu na przyznanie dodatkowych środków 

budżetowych na organizację działań integrujących mieszkańców oraz zadań remontowo-inwestycyjnych 

na osiedlu SM.  

7. Zapoznanie się z wnioskiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, pismo z dn. 

30.06.2015r. w sprawie nadania skwerowi przy ul. Dworcowej, Rybackiej imienia Narodowych Sił 

Zbrojnych i wydanie opinii. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji urządzeń na placu zabaw przy ul. Dworcowej 10 w związku z 

planowanym remontem całego placu zabaw. 

9. Przekazanie informacji i zgłaszanie propozycji do budżetu obywatelskiego na 2016r. 

10. Wskazanie miejsc przebywania na terenie osiedla SM bezdomnych i podjęcie działań w celu rozwiązania 

problemu w tym uciążliwości dla mieszkańców osiedla. 

11. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski 

12. Zakończenie zebrania. 

Ad 1 

 Zebranie otworzyła przewodnicząca stwierdzając quorum. 

Ad 2 

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 3 

Protokół z posiedzenia RO z dn. 25.05.2015r. został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 4 

Pan Jacek Piątek złożył ślubowanie po odczytaniu roty przez Przewodniczącą Rady Osiedla. 

 



Ad 5 

Po zapoznaniu się z treścią pisma w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej dz. nr. 8/10 nieruchomości 

położonej w Parku Żeromskiego, przygotowano treść zapytań do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM, 

które posłużą podjęciu przez RO uchwały w tej sprawie.    

 

Ad 6 

Po zapoznaniu się z treścią pisma Rady Miasta Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, znak BRM-III-AM/0066/10/S9/15 

z dn. 26.06.2015r. w sprawie konkursu na przyznanie dodatkowych środków budżetowych na organizację działań 

integrujących mieszkańców oraz zadań remontowo-inwestycyjnych na osiedlu SM, RO wstępnie ustaliła, że wystąpi 

z wnioskiem o przyznanie środków na zorganizowanie festynu – imprezy integracyjno-promocyjnej dla mieszkańców 

Starego Miasta oraz mieszkańców odwiedzających Stare Miasto. Po przygotowaniu wniosku opisującego projekt  

zostanie podjęta uchwała.  

Ad 7 

Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma Związku Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin 
dotyczącego prośby o opinię w sprawie nadania skwerowi przy ul. Dworcowej, Rybackiej imienia Narodowych Sił 
Zbrojnych. W związku z podjęciem przez Radę Osiedla SM poprzedniej kadencji, Uchwały Nr CI/227/2015 z dnia 
21.04.2015r. dotyczącej wydania pozytywnej opinii w sprawie nadania imienia dr Stanisława Badonia temu 
skwerowi usytuowanemu pomiędzy ul. Dworcową a ul. Rybacką w Szczecinie - działka  nr 8/19, wniosek Związku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, pismo z dn. 30.06.2015r. w sprawie nadania skwerowi przy 
ul. Dworcowej, Rybackiej imienia Narodowych Sił Zbrojnych zaopiniowano negatywnie.  

Ad 8 

W związku z planowanym remontem placu zabaw przy ul. Dworcowej 10 w tym wymianą piasku i urządzeń 

(zabawek dla dzieci), które nie spełniają obowiązujących norm, RO podjęła uchwałę w sprawie wniosku do 

Referatu SO o likwidację urządzeń.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad 9 

Przewodnicząca poinformowała o zgłaszaniu propozycji do budżetu obywatelskiego na 2016r. do dnia 

15.07.2015r.  

Ad 10  

Radni wskazali miejsca przebywania bezdomnych ze wskazaniem na uciążliwość dla mieszkańców, pozostawiania 

przez bezdomnych odpadów zaśmiecania oraz załatwiania potrzeb w miejscach publicznych. O powyższych 

uciążliwościach Przewodnicząca RO poinformuje redaktora Kuriera Szczecińskiego celem opublikowania artykułu  

oraz zostanie przygotowane stosowne pismo do właściwych służb. Wskazano ulice: Wyszyńskiego, Staromiejska 

obok kładki, Plac Orła Białego, okolice sklepu Netto przy Bramie Portowej. 

 Na tym zebranie zostało zakończone. 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności. 



2. Uchwała nr 3/2015 w sprawie likwidacji wyposażenia na placu zabaw przy ul. Dworcowej 10  

w Szczecinie. 

3. Pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w sprawie zbycia w formie 

bezprzetargowej dz. nr. 8/10 nieruchomości położonej w Parku Żeromskiego.  

4. Odpowiedź na wniosek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, pismo z 

dn. 30.06.2015r. w sprawie nadania skwerowi przy ul. Dworcowej, Rybackiej imienia 

Narodowych Sił Zbrojnych 

 

 

Protokołował W-ce Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto:  Lucyna Wójcik 

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus 

 

 


