Protokół Nr 5/09/2015
z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 11.09.2015 r.
Obecni 10 osób wg. listy obecności w załączeniu.
Tematyka posiedzenia: zapoznanie się z otrzymaną korespondencją, sporządzenie planu zadań inwestycyjnych RO
na 2016r. sprawy organizacji festynu rodzinnego
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia RO SM w dn. 14.08.2015r.
Zapoznanie się z wnioskiem Goja S.C. MM Otyńska – Ociepka, J. Kolasiński, pismo z dnia 11.08.2015r. w
sprawie wydania opinii dotyczącej działalności ogródka letniego przy lokalu Public Cafe ul. Wielka
Odrzańska 18 a/u i wydanie opinii.
Zapoznanie się z pismem MAAGDOM z dn. 13.08.2015r. znak L.dz. MAAGDOM/WF/622/2015 z dn.
13.08.2015r. administratora nieruchomości położonych przy ul. Wawelskiej 1,2, Henryka Pobożnego 9,10
w Szczecinie w sprawie wsparcia w Gminie Miasto Szczecin dotyczącego zaniedbywania terenów
zielonych na działkach jw.
Zapoznanie się z pismem Neptun Developer Sp. z o.o. z dn. 25.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę przez Gminę Miasto Szczecin części działki z przeznaczeniem na zorganizowanie zaplecza
budowy (budowa kamienicy przy ul. Kurkowej róg Mściwoja) i wydanie opinii
Zapoznanie się z pismem Rady Miasta Szczecin Miejskiej Komisji Wyborczej, znak BRM-IIIAC/0066/12/19/P9/15 z dn. 02.07.2015r. w sprawie zasad organizacji wyborów w Ordynacji wyborczej
do rad osiedli.
Zapoznanie się z pismem NIK Delegatura w Szczecinie, znak LSZ – 410.018.01.2015 z dn. 17.08.2015r.
w sprawie opinii na temat działalności Straży Miejskiej w Szczecinie oraz przygotowaną odpowiedzią
pismo znak RO-SM/27/15 z dn. 21.08.2015r.
Zapoznanie się z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, znak WGKIOŚXIII.7021.1.2015.IF z dn. 13.07.2015r. oraz WGKIOŚ-XIII.7021.2.2015.IF z dn. 13.08.2015r. w sprawie
planu zadań inwestycyjnych na 2016r.
Zapoznanie się z pismem Rady Miasta Szczecin Komisja Rewizyjna, znak BRM-III-AM/0066/11/13/P11/15
z dn. 02.09.2015r. w sprawie wykonywania statutowych czynności kontrolnych przez Komisję Rewizyjną
Rady Miasta.
Sprawy organizacji festynu podział prac.
Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski, dyżury w RO
Zakończenie zebrania.

Ad 1
Zebranie otworzyła Przewodnicząca stwierdzając quorum.
Ad 2
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3
Protokół z posiedzenia RO SM z dn. 14.08.2015r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4
Po zapoznaniu się z treścią pisma Goja S.C. MM Otyńska – Ociepka, J. Kolasiński, pismo z dnia 11.08.2015r. w
sprawie wydania opinii dotyczącej działalności ogródka letniego przy lokalu Public Cafe ul. Wielka Odrzańska
18 a/u – o powierzchni 24 m² (13 m² + 11 m²) na okres dzierżawy lokalu do dnia 18.11.2016r. Rada osiedla
wydała opinię pozytywną - uchwała nr 8
Ad 5
Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma administratora nieruchomości MAAGDOM z dn. 13.08.2015r. znak
L.dz. MAAGDOM/WF/622/2015 położonych przy ul. Wawelskiej 1,2, Henryka Pobożnego 9,10 w Szczecinie w
sprawie interwencji w Gminie Miasto Szczecin dotyczącej zaniedbywania terenów zielonych na działkach jw.
Zarząd Rady Osiedla przygotował do Zakładu Usług Komunalnych Wydział Zieleni Miejskich pismo o podjęcie
interwencji w sprawie jw. Ponadto pismo nawiązuje również do wniosku RO w sprawie montażu siłowni „pod
chmurką”
Ad 6
Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma Neptun Developer Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
przez Gminę Miasto Szczecin części działki z przeznaczeniem na zorganizowanie zaplecza budowy (budowa
kamienicy przy ul. Kurkowej róg Mściwoja) i wydano pozytywną opinię – uchwała nr 9
Ad 7
Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma Rady Miasta Szczecin Miejskiej Komisji Wyborczej, znak BRM-IIIAC/0066/12/19/P9/15 z dn. 02.07.2015r. w sprawie zasad organizacji wyborów w Ordynacji wyborczej do rad
osiedli. Radni nie wniesli żadnych uwag w sprawie zmian zapisów ordynacji.
Ad 8
Zapoznanie się z pismem NIK Delegatura w Szczecinie, znak LSZ – 410.018.01.2015 z dn. 17.08.2015r. w sprawie
opinii na temat działalności Straży Miejskiej w Szczecinie oraz przygotowaną odpowiedzią, pismo znak ROSM/27/15 z dn. 21.08.2015r.
Ad 9
Po zapoznaniu się z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, znak WGKIOŚXIII.7021.1.2015.IF z dn. 13.07.2015r. oraz WGKIOŚ-XIII.7021.2.2015.IF z dn. 13.08.2015r. w sprawie planu
zadań inwestycyjnych na 2016r. – Radni zaproponowali następujące inwestycje:
1.
2.
3.

Rewitalizacja ul. Staromiejskiej na odcinku ul. Podgórna, kładka ul. Wyszyńskiego
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Henryka Pobożnego 12-13
Ustawienie ławek w okolicach Rynku Siennego na Podzamczu

Zarząd Rady Osiedla przygotował pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rada
zawierające propozycję zadań inwestycyjnych na 2016r.
Ad 10
Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma Rady Miasta Szczecin Komisja Rewizyjna, znak BRM-IIIAM/0066/11/13/P11/15 z dn. 02.09.2015r. w sprawie wykonywania statutowych czynności kontrolnych przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta.

Ad 11 festyn:
Omówienie spraw dotyczących organizacji festynu w dn.13.09.br. i podział prac.
Ad 12
Sprawy bieżące, wyznaczenie Radnych do pełnienia dyżurów w RO
15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10. – 7 dyżurów
Na tym zebranie zostało zakończone.
Załączniki do protokołu:
1.
2.

Lista obecności.
Wniosek Goja S.C. MM Otyńska – Ociepka, J. Kolasiński w sprawie dzierżawy terenu pod
ogródek letni.
3. Uchwała nr 8/2015 z dn. 11.09.2015r. w sprawie wydania pozytywnej opinii na dzierżawę
terenu położonego przy ul. Wielkiej Odrzańskiej 18/u. Pismo RO do wnioskodawcy, znak
RO-SM/29/15 z dn. 14.09.2015r.
4. Pismo NIK Delegatura w Szczecinie, zank LSZ – 410.018.01.2015 z dn. 17.08.2015r. w sprawie
opinii na temat działalności Straży Miejskiej w Szczecinie oraz przygotowaną odpowiedzią pismo
znak RO-SM/27/15 z dn. 21.08.2015r.
5. Wniosek Neptun Developer Sp. z o.o. z dn. 25.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę przez Gminę Miasto Szczecin części działki z przeznaczeniem na zorganizowanie
zaplecza budowy (budowa kamienicy przy ul. Kurkowej róg Mściwoja) i wydanie opinii
6. Uchwała nr 9/2015 z dn. 11.09.2015r. w sprawie wydania pozytywnej opinii na wydzierżawienie
części działek nr 40/24, 40/25 z przeznaczeniem na zorganizowanie zaplecza budowy w związku
z planowaną budową kamienicy (róg ulic Mściwoja i Kurkowa). Pismo RO do wnioskodawcy,
znak RO-SM/28/15 z dn. 14.09.2015r.
7. Pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, znak WGKIOŚXIII.7021.1.2015.IF z dn. 13.07.2015r. oraz WGKIOŚ-XIII.7021.2.2015.IF z dn. 13.08.2015r. w
sprawie planu zadań inwestycyjnych na 2016r.
8. Uchwała nr 10/2015 z dn. 11.09.2015r. w sprawie przedstawienia zadań inwestycyjnych rady
osiedla na 2016r. Pismo RO do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, znak
RO-SM/30/15 z dn. 14.09.2015r.
9. Pismo MAAGDOM z dn. 13.08.2015r. znak L.dz. MAAGDOM/WF/622/2015 administratora
nieruchomości położonych przy ul. Wawelskiej 1,2, Henryka Pobożnego 9,10 w Szczecinie oraz
pismo w sprawie siłowni „pod chmurką”
10. Pismo do Zakładu Usług Komunalnych w sprawie pisma MAAGDOM o zaniedbywaniu terenów
zielonych na działkach jw. oraz wniosek rady osiedla o zorganizowaniu w Parku Żeromskiego
siłowi na powietrzu, pismo znak RO-SM/31/15 z dn. 15.09.2015r.
11. Pismo Rady Miasta Szczecin Miejskiej Komisji Wyborczej, znak BRM-III-AC/0066/12/19/P9/15 z
dn. 02.07.2015r. w sprawie zasad organizacji wyborów w Ordynacji wyborczej do rad osiedli.
12. Pismo Rady Miasta Szczecin Komisja Rewizyjna, znak BRM-III-AM/0066/11/13/P11/15 z dn.
02.09.2015r. w sprawie wykonywania statutowych czynności kontrolnych przez Komisję
Rewizyjną Rady Miasta.

Protokołował Sekretarz: Dawid Kamrowski

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus

