Protokół Nr 4/08/2015
z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 14.08.2015 r.
Obecni 9 osób wg. listy obecności w załączeniu.
Tematyka posiedzenia: zapoznanie się z otrzymaną korespondencją, 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.
2.
3.
4.

Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia RO SM w dn. 28.07.2015r.
Zapoznanie się z pismem SerwiSport Sp. z o.o. dotyczące montażu urządzeń New Age Fit na terenie
placu zabaw oraz propagowane akcji społecznej „Trenuję, bo lubię” – pismo wpłynęło w trakcie
poprzedniej kadencji RO.
5. Zapoznanie się z wnioskiem Firmy Handlowo-Usługowej GLJ Sławomir Furmann, pismo z dnia
04.08.2015r. w sprawie wydania opinii dotyczącej działalności ogródka letniego przy „Cafe Planeta”
ul. Wielka Odrzańska 28 i wydanie opinii.
6. Zapoznanie się z pytaniem w sprawie zamkniętych osiedli – e-mail z dnia 05.08.2015r.
7. Zapoznanie się z pismem Rady Miasta Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, znak BRM-IIIAM/0066/10/18/P5/15 z dn. 05.08.2015r. w sprawie przyznania środków w wysokości 5 500,00 zł w
konkursie na organizację działań integrujących mieszkańców.
8. Sprawy organizacji festynu, podział prac.
9. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski DYŻURY W RO
10. Zakończenie zebrania.
Ad 1
Zebranie otworzyła przewodnicząca stwierdzając quorum.
Ad 2
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3
Protokół z posiedzenia RO z dn. 28.07.2015r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4
Po zapoznaniu się z treścią pisma montażu urządzeń New Age Fit oraz propagowane akcji społecznej „Trenuję, bo
lubię” – członkowie rady osiedla podejmą decyzję, co do lokalizacji siłowni pod chmurką, podczas kolejnego
zebrania RO.
Ad 5
Członkowie RO zapoznali się z treścią wniosku Firmy Handlowo-Usługowej GLJ Sławomir Furmann, pismo z dnia
04.08.2015r. w sprawie wydania opinii dotyczącej działalności ogródka letniego przy „Cafe Planeta” ul. Wielka
Odrzańska 28 w Szczecinie. Po zapoznaniu się z wnioskiem wraz z załącznikami podjęto uchwałę dotyczącą

wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy terenu z przeznaczeniem na wystawienie dwóch szt. stolików z
krzesełkami od ul. Osiek na ogródek letni. Uchwała Nr 7/2015 została podjęta jednogłośnie.
Ad 6
Członkowie RO zapoznali się z treścią e-maila w sprawie udzielenia informacji dotyczącej lokalizacji osiedli
zamkniętych na terenie naszego osiedla. Radni ustalili, że na terenie Osiedla Stare Miasto nie występują osiedla
zamknięte. Odpowiedź na maila w tej treści zostanie przesłana nadawcy.
Ad 7
Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma Rady Miasta Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, znak BRM-IIIAM/0066/10/18/P5/15 z dn. 05.08.2015r. informującego o przyznaniu środków w wysokości 5 500,00 zł w
konkursie na organizację działań integrujących mieszkańców osiedla SM (w związku ze złożonym wnioskiem RO
Stare Miasto z dn. 28.07.2015r. na organizację imprezy integracyjno-promocyjnej pn. „Stare Miasto na Fali”)
Ad 8
Przewodnicząca RO przedstawiła zakres prac i obowiązków dotyczących organizacji festynu.

Na tym zebranie zostało zakończone.

Załączniki do protokołu:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Lista obecności.
Pismo SerwiSport Sp. z o.o. montażu urządzeń New Age Fit na terenie placu zabaw oraz
propagowane akcji społecznej „Trenuję, bo lubię”.
Wniosek Firmy Handlowo-Usługowej GLJ Sławomir Furmann, pismo z dnia 04.08.2015r. w
sprawie wydania opinii dotyczącej działalności ogródka letniego przy „Cafe Planeta” .
Uchwała nr 7/2015 wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy terenu przy lokalu „Cafe
Planeta” z przeznaczeniem na wystawienie dwóch szt. stolików z krzesełkami od ul. Osiek na
ogródek letni.
Odpowiedź do wnioskodawcy Firmy Handlowo-Usługowej GLJ Sławomir Furmann dot.
dzierżawy terenu pod ogródek gastronomiczny, pismo RO-SM/14/15 z dn. 14.08.2015r.
E-mail z dn.05.08.2015r. – zapytanie w sprawie zamkniętych osiedli oraz odpowiedź e-mail z
dn. 19.08.2015r.
Pismo Rady Miasta Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, znak BRM-III-AM/0066/10/18/P5/15 z
dn. 05.08.2015r. dot. przyznania środków na organizację imprezy integracyjno-promocyjnej.

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

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus

