Protokół Nr 6/10/2015
z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 21.10.2015 r.
Obecni 9 osób wg. listy obecności w załączeniu.
Tematyka posiedzenia: zapoznanie się z otrzymaną korespondencją, zapoznanie się z harmonogramem wydatków
RO w IV kwartale br. oraz sprawozdaniem wydatków za III kwartał, sporządzenie planu zadań inwestycyjnych RO
na 2016r.
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. 11.09.2015r.
Zapoznanie się z pismem Wydziału Spraw Społecznych z dn. 14.09.2015r. znak WSSIV.8031.23.2015.WP w sprawie kopert życia dla seniorów.
Zapoznanie się z pismem BRM-II-IB/0020/76/15 z września 2015r. oraz projektem uchwały nr 11/15 –
podjęcie uchwały - decyzja w sprawie przyznania diety innym członkom Zarządu.
Zapoznanie się z pismem Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie z dn. 24.09.2015r. znak
WZ/Ia/AN/1123/3166/2015 w sprawie likwidacji środków trwałych przy ul. Kurkowej (skwer Guido Recka
przez Liceum Plastycznym) oraz projektem uchwały nr 12/15 – podjęcie uchwały.
Zebranie danych od radnych w sprawie zaniedbań terenów zielonych na osiedlu, zapoznanie się z
pismem WGKiOŚ-XIII.7021.16.1.2015.JBK z dn. 25.09.2015r. w sprawie zespołu ds. współpracy zadań
związanych z „Współfinansowaniem Inwestycji Rad Osiedli”
Informacja o Krokusowej Rewolucji, sadzenie krokusów 07.11.br. o godz. 9.00 – dane gdzie sadzimy
krokusy
Poinformowanie Radnych o tematyce szkolenia w dn. 9-10.10.2015r. zgodnie z pismem BRM-II.502.84
15.IB z dn. 24.09.2015r.
Przypomnienie członkom Rady Osiedla o głosowaniu na projekty SBO, termin głosowania do
21.10.2015r.
Sprawy organizacji wigilii dla osób samotnych i bezdomnych z Osiedla Stare Miasto i mikołajek dla dzieci.
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. 11.09.2015r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4
Radni zapoznali się treścią pisma znak WSS-IV.8031.23.2015.WP w sprawie kopert życia dla seniorów.

Ad 5
Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma BRM-II-IB/0020/76/15 z września 2015r. oraz projektem uchwały nr
11/15 – przyznanie dodatkowej diety – uchwała nr 11/15 została podjęta jednogłośnie
Ad 6
Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma znak WZ/Ia/AN/1123/3166/2015 w sprawie likwidacji środków
trwałych przy ul. Kurkowej (skwer Guido Recka przez Liceum Plastycznym) oraz projektem uchwały nr 12/15
w sprawie likwidacji środków trwałych– podjęcie uchwały - uchwała nr 12/15 została podjęta jednogłośnie.
Ad 7
Członkowie RO zapoznali się z treścią pisma WGKiOŚ-XIII.7021.16.1.2015.JBK z dn. 25.09.2015r. w sprawie
zespołu ds. współpracy zadań związanych z „Współfinansowaniem Inwestycji Rad Osiedli” oraz zgłosili zaniedbane
tereny zielone, które zostaną zgłoszone do jednostek UM.
Ad 8
Informacja o krokusowej rewolucji sadzenie krokusów 07.11.br. o godz. 9.00, Krokusy zostaną posadzone na
skarpie przy ul. Wawelskiej w Parku Żeromskiego.
Ad 9 -12
Informacje nt. szkolenia
Omówienie spraw dotyczących organizacji dla osób samotnych i bezdomnych z Osiedla Stare Miasto i mikołajek
dla dzieci.
Sprawy bieżące, wyznaczenie Radnych do pełnienia dyżurów w RO
Na tym zebranie zostało zakończone.

Protokołował Członek RO: Jagoda Żyłkowska

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus

