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Protokół Nr 6/09/2019 

z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 19.09.2019 r. 

Obecni 8 osób do godz. 17.30 - stwierdzenie quorum  

wg. listy obecności w załączeniu  

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie posiedzenia sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad, przyjęcie porządku obrad . 

3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dn. 

29.07.2019 r.  

4. Zapoznanie się z pismem ZDiTM z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wydania opinii na 

wydzierżawienie pod obiekt budowlany części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 

139/32 - istniejące schody prowadzące do budynku przy Targ Rybny 1, podjęcie uchwały RO 

Stare Miasto nr 16/19. 

5. Zapoznanie się z pismem Event –Bar …………. dot. wydania zezwolenia na ustawienie 

dwóch kwietników przed lokalem gastronomicznym „17 schodów Cactail Bar” Targ Rybny 1. 

podjęcie uchwały RO Stare Miasto nr 17/19. 

6. Zapoznanie się z pismem WGK, pismo znak WGK-XIII.7021.10.2.2019.JN  z dn. 01.08.2019 

r., w sprawie środków inwestycyjnych RO Stare Miasto. 

7. Podjęcie uchwały RO Stare Miasto nr 18/19 dot. przeznaczenia pozostałych środków 

przyznanych przez KIS pozostało 826,51 zł. (6750,00 -5923,49)   

8. Zapoznanie się z wnioskiem RO dotyczącym przeprowadzonych w dn. 10.09.2019 r. 

konsultacji dot. ul. Mariackiej, oraz w dn. 18.09.2019 r. konsultacji dot. zmian na ul. Kurza 

Stopka na Podzamczu. 

9. Informacja dot. likwidacji placu zabaw przy ul. Dworcowej, demontaż urządzeń zabawowych, 

sporządzenie pisma do Zakładu Usług Komunalnych o wydanie opinii prawnej.  

10. Wydatkowanie środków z budżetu rady na 2019 r. i podjęcie uchwały RO Stare Miasto nr 

19/19 dot. zmiany zakresu rzeczowego w budżecie RO, informacja o przygotowaniach do 

budżetu na 2020 r.       

11. Podziękowania dla radnych biorących udział m.in. w przygotowaniu ogrodu sąsiedzkiego na 

Placu Orła, malowaniu donic, sadzeniu roślin itp.  

12. Sprawy bieżące, zapoznanie się z korespondencją: 

13. Wolne wnioski. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 1 

Zebranie otworzyła Przewodnicząca RO stwierdzając quorum. 

Ad 2 

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.  

Za głosowało 8 osób, przeciw – 0 wstrzymało się –  0  

Ad 3 

Protokół z posiedzenia RO SM z dn. 29.07.2019 r. został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało  

8 osób, przeciw – 0 wstrzymało się –  0.  
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Ad 4 

 

Zapoznanie radnych z pismem z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wydania opinii na wydzierżawienie 

pod obiekt budowlany części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 139/32 - istniejące schody 

prowadzące do budynku przy Targ Rybny 1. Podjęto uchwałę Rady Osiedla Stare Miasto nr 16/19 

z dn. 19.09.2019 r. wydającą pozytywna opinię. Za głosowało 8 osób, przeciw – 0 osoba, 

wstrzymało się – 0 osób. 

 

Ad 5 

Radni zapoznali się z pismem Event –Bar …….. dot. wydania zezwolenia na ustawienie dwóch 

kwietników przed lokalem gastronomicznym „17 schodów Cactail Bar” przy ul. Targ Rybny 1. 

Podjęto uchwałę Rady Osiedla Stare Miasto nr 17/19 z dn. 19.09.2019 r. Za głosowało  

8 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób.  

 

 

       Ad 6  

Radni zapoznali się z pismem WGK, pismo znak WGK-XIII.7021.10.2.2019.JN  z dn. 01.08.2019 

r., w sprawie środków inwestycyjnych RO Stare Miasto. Wydział poinformował, że środki 

inwestycyjne z puli RO niewydatkowane do czerwca 2019 r. nawet pomimo braku możliwości ich 

wydatkowania w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi – dot. Placu rekreacyjnego 

przy SP 63 nie mogą zostać obecnie przyznane na nowo. Realizacja zadań inwestycyjnych od II 

połowy br. Będzie realizowana z obowiązującego w roku 2019 „Budżetu Osiedlowego”.      

 

Ad 7 

Podjęto uchwałę Rady Osiedla Stare Miasto nr 18/19 z dn. 19.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia 

pozostałych środków przyznanych przez KIS w wysokości 826,51 zł. Środki zostaną 

przeznaczone na organizację Mikołajek dla dzieci z Zespołu Szkół Sportowych przy  

ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie.  Za głosowało 8 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 

osób.  

 

Ad 8 

Radni zapoznali się z wynikiem konsultacji społecznych dot. ul. Mariackiej, oraz w dn. 

18.09.2019 r. konsultacji dot. zmian na ul. Kurza Stopka na Podzamczu. 

 

Ad 9 

Przewodnicząca RO przekazała informacje dotycząc planowanej przez ZUK likwidacji placu 

zabaw przy ul. Dworcowej/Podgórnej. Wywiązała się dyskusja. Podjęto decyzję o zwróceniu się z 

pismem rad osiedla do ZUK o wydanie opinii prawnej w sprawie likwidacji placu zabaw. 

 

 

Ad 10 

Podjęto uchwałę Rady Osiedla Stare Miasto nr 19/19 z dn. 19.09.2019 r. w sprawie zmiany 

zakresu rzeczowego budżetu rady osiedla. Zmian zakresu dotyczy przeznaczenia środków na 

zakup mikrofonu wraz z nagłośnieniem na potrzeby rady osiedla i organizowanych wydarzeń dla 

mieszkańców oraz organizacji zajęć TAI CHI dla seniorów z osiedla Stare Miasto. Za głosowało 8 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób.  

 

Ad 11 

Przewodnicząca RO złożyła podziękowania dla radnych osiedlowych biorących udział w 

inicjatywach na Placu Orła Białego w procesie prototypowania w tym utworzeniu ogrodu 

sąsiedzkiego.   

   

Ad 12 

Sprawy bieżące, zapoznanie się z otrzymaną korespondencją: 

-zaangażowanie radnych w zadania rady, wyznaczenie osoby do zakupów na potrzeby rady 
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- strajk klimatyczny zgłoszenia i inne wydarzenia z udziałem Rady Osiedla  - informacja  

 

14:00 ~ marsz spod Urzędu Miasta 

15:00 ~ start festynu. ( plac Orła Białego ) 

15:00 ~ rozmowa z Wiceprezydentem Danielem Wacinkiewiczem 

16:00-18:00 ~ warsztaty szycia woreczków ECObag 

17:30 ~ koncert zespołu The Small Town Kids  
19:30 ~ koncert zespołu Yallow  

20:30 ~ koncert zespołu ETA 

 

- 21.09. pożegnanie lata na Placu Orła 

- 28.09. Pchli targ na Placu Orła Białego 

 

Na tym zebranie zostało zakończone. 

Protokołowała: Wójcik Lucyna - Sekretarz Rady Osiedla Stare Miasto  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus 
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Na posiedzeniu Rady Osiedla Stare miasto w dniu 19.09.2019 r. obecni byli radni: 

 

1. Jacek Gibas 

2. Erika Kiereś 

3. Aleksandra Koczorowska 

4. Jacek Piątek 

5. Agata Stankiewicz 

6. Lidia Starzyńska 

7. Lucyna Wójcik 

8. Małgorzata Zychowicz-Prus 

 

8 osób obecnych, 7 osób nieobecnych 


