
Protokół Nr 3/03/2016 

z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 07.03.2016 r. 

Obecni  10 osób wg. listy obecności w załączeniu. 

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

kiermaszu ogrodniczego „Pamiętajcie o Ogrodach, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia 6 tys zł (na zadania 

wskazane w piśmie Komisji ds. Inicjatyw Społecznych).  

Porządek zebrania:  

1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RO SM w dn. 01.02.2016r.  

4. Zapoznanie się z pismem TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z dn. 04.02.2016r. w sprawie propozycji najmu 

lokalu na siedzibę RO.    

5. Zapoznanie się z pismem WGKiOŚ w sprawie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. 

Staromiejskiej, pismo znak WGKiOŚ-III.7226.026.2016.MMK z dn. 10.02.2016r. oraz przygotowaną 

odpowiedzią RO.  

6. Zapoznanie się z pismem FM Firma Marketingowa Robert Szyjanowski z dn. 15.02.2016r. w sprawie 

organizacji kiermaszu ogrodniczego „Pamiętajcie o Ogrodach” i podjęcie uchwały.  

7. Zapoznanie się z pismem BRM Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, pismo znak BRM-III-

MC/0066\10/41/P12/16 z dn. 16.02.2016r.  w sprawie przyznanych 6 tys. złotych na organizację 

przedsięwzięcia – integracja mieszkańców i podjęcie uchwały. 

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 10 osób, przeciw – 0 wstrzymało się –  0  

Ad 3 

Protokół z posiedzenia RO SM z dn. 01.02.2016r. został przyjęty jednogłośnie.  

Za głosowało 10 osób, przeciw – 0 wstrzymało się –  0  

Ad 4 

Radni zapoznali się treścią pisma TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z dn. 04.02.2016r. w sprawie propozycji najmu 

lokalu na siedzibę RO.  Radni wyrazili negatywną opinię o proponowanej nowej lokalizacji znajdującej się w budynku 

przy ul. Koński Kierat …. na II piętrze. Radni podnoszą, że lokal na II p. będzie trudno dostępny dla mieszkańców 

osiedla a szczególnie dla osób starszych, i tym samym będzie miało negatywny wpływ na odwiedziny mieszkańców 

siedziby RO.   

 
 
 
 



Ad 5 

 
Radni zapoznali się treścią pisma WGKiOŚ w sprawie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Staromiejskiej, 
pismo znak WGKiOŚ-III.7226.026.2016.MMK z dn. 10.02.2016r. oraz przygotowanym wnioskiem w sprawie objęcia 
zakazem zatrzymywania się na całej ul. Staromiejskiej, pismo RO-SM/4/16 z dn. 26.02.2016r.  
 
Ad 6  

Radni zapoznali się z treścią pisma FM Firma Marketingowa Robert Szyjanowski z dn. 15.02.2016r. w sprawie 
organizacji kiermaszu ogrodniczego „Pamiętajcie o Ogrodach” na terenie Wałów Chrobrego w dniach 14-15 maja 
2016r. oraz 17-18 września 2016r. Wydano pozytywną opinię – uchwala nr 20/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 
07.03.2016r. Za głosowało 10 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0  

Ad 7  

Radni zapoznali się treścią pisma BRM Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, pismo znak BRM-III-
MC/0066\10/41/P12/16 z dn. 16.02.2016r. w sprawie przeznaczenia 6 tys. złotych na organizację przedsięwzięcia 
– integracja mieszkańców i podjęcie uchwały. Radni zadecydowali o przeznaczeniu środków na organizację cyklu 
warsztatów artystycznych dla mieszkańców osiedla, Podjęto uchwałę nr 22/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 
07.03.2016r. Za głosowało 10 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Dodatkowo podjęto uchwałę nr 21/16 Rady 
Osiedla Stare Miasto z dn. 07.03.2016r. na współuczestnictwo z Radą Osiedla Niebuszewo, Majowe i Gumieńce w 
ramach projektu kina plenerowego na terenie czterech dzielnic Gminy Miasto Szczecin tj. Śródmieście, Zachód, 
Prawobrzeże i Północ. Za głosowało 10 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Sprawy bieżące, wyznaczenie dyżurów.  

Na tym zebranie zostało zakończone. 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności. 

2. Pismo TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z dn. 04.02.2016r. w sprawie propozycji najmu lokalu na siedzibę RO. 

3. Pismo WGKiOŚ-III.7226.026.2016.MMK z dn. 10.02.2016r. dot. ul. Staromiejskiej 

4. Pismo RO-SM/4/16z dn. 26.02.2016r. dot. ul. Staromiejskiej. 

5. Pismo FM Firma Marketingowa Robert Szyjanowski z dn. 15.02.2016r. w sprawie organizacji kiermaszu 

ogrodniczego „Pamiętajcie o Ogrodach”    

6. Uchwała Nr 20/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 07.03.2016r. w sprawie wydania pozytywnej opinii 

organizacji kiermaszu ogrodniczego „Pamiętajcie o Ogrodach”. 

7. Pismo BRM-III-MC/0066\10/41/P12/16 z dn. 16.02.2016r. w sprawie przyznania 6 tys. zł na organizację 

przedsięwzięcia przez RO. 

8. Uchwała Nr 21/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 07.03.2016r. w sprawie współuczestnictwa z Radą 

Osiedla Niebuszewo, Majowe i Gumieńce w ramach projektu kina plenerowego na terenie czterech dzielnic 

Gminy Miasto Szczecin. 

9. Uchwała Nr 22/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 07.03.2016r. w sprawie organizacji cyklu warsztatów 

artystycznych dla mieszkańców osiedla. 

10. Pismo RO-SM/3/16 z dn. 19.02.2016r. w sprawie zagospodarowania podwórza ul. Wyszyńskiego,  

ul. Staromiejska, ul. Podgórna. 

11. Pismo RO-SM/5/16 z dn. 26.02.2016r. do WGKiOŚ w sprawie placów zabaw.   
 

Protokołował Wiceprzewodnicząca :  Lucyna Wójcik  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus             


