Protokół Nr 7/12/2015
z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 04.12.2015 r.
Obecni 7 osób wg. listy obecności w załączeniu.
Tematyka posiedzenia: zapoznanie się z otrzymaną korespondencją, sporządzenie planu wydatków na 2016r.
ustalenie wydatków na 2015r., organizacja mikołajek.
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia RO SM w dn. 21.10.2015r.
Zapoznanie się z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z dn. 21.10.2015r.
znak WGKiOŚ-VII.6140.30.2015.MKu w sprawie zapewnienia miejsca bytowania bezdomnych kotów.
Zapoznanie się ze skargą mieszkańców na lokalizację przystanku końcowego linii 76 na ul. Grodzkiej,
pismo z dn. 21.10.2015r.
Zapoznanie się z pismem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z dn. 22.10.2015r. znak
IU.0607.13622.2015.BT w sprawie współfinansowania inwestycji RO w 2016r.
Zapoznanie się z pismem Zakładu Usług Komunalnych z dn. 27.10.2015r. znak
WZ/la/MGI/1234/3461/2015 w sprawie siłowni w parku um. St. Żeromskiego.
Zapoznanie się z pismem Neptun Developer Sp. z o.o. z dn. 05.11.2015r. w sprawie przedłużenia umowy
dzierżawy dotyczącej działki 40/19 obręb 1037 ul. Kurkowa oraz podjęcie uchwały.
Zapoznanie się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, e-mail z dn. 16.11.2015r. oraz
odpowiedzią RO z dn. 18.11.2015r.
Zapoznanie się z pismem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z dn. 27.11.2015r. znak IU.0607.
2015.DM w sprawie współfinansowania inwestycji RO w 2016r.
Zapoznanie się z pismem BRM III-3026.107/15.GT z dn. 23.11.2015r. w sprawie projektu Budżetu
Miasta na 2016r.
Zapoznanie się z pismem BRM-II-3026.5.2015.IB z dn. 24.11.2015r. w sprawie projektu budżetu Miasta
na 2016r. przygotowanie projektu budżetu RO na 2016r., podjęcie uchwały na wydatkowanie
pozostałych środków z budżetu na 2015r.
Zapoznanie się z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 03.12.2015r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto- Starówka – Rynek Nowy” w
Szczecinie.
Zapoznanie się z e-mail z dn. 02.12.2015r. w sprawie zmian dotyczących przejęcia z dn. 01.01.2016r.
Referatu Samorządów Osiedlowych w strukturę WGKiOŚ.
Zapoznanie się z pismem Wydziału Spraw Społecznych z dn. 18.11.2015r. znak WSS-V.843.3.2015.AZC
dotyczącym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zapoznanie się z odpowiedzią Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z dn. 03.11.2015r. na pismo RO
z dn. 15.09.2015r. w sprawie zaniedbywania terenów zielonych przy ul. Wawelskiej, H. Pobożnego.
Organizacja mikołajek.
Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.
Zakończenie zebrania.

Ad 1
Zebranie otworzyła Przewodnicząca RO stwierdzając quorum.
Ad 2
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3
Protokół z posiedzenia RO SM z dn. 21.10.2015r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4
Radni zapoznali się treścią pisma WGKiOŚ-VII.6140.30.2015.MKu. Radni rozważyli możliwość zakupu budki dla
kotów, co zostanie ujęte w budżecie RO na 2016r.
Ad 5
Przewodnicząca RO przedłożyła radnym skargę mieszkańców przy ul. Grodzkiej 8-10 na lokalizację przystanku
końcowego linii autobusowej nr 76 na ul. Grodzkiej. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwość spowodowaną postojem
autobusów tuż pod oknami często z włączonymi silnikami, hałasem, zakłócaniem ciszy i porządku. Ponadto w
okolicy przystanku ma miejsce spożywanie alkoholu w tym również na klatkach, niszczenie elewacji budynku,
drzwi wejściowych. Radni zapoznali się z treścią pisma, skarga mieszkańców została poparta przez radnych.
W tej sprawie zostanie przygotowane pismo do WGKiOŚ z prośbą o interwencję i zajęcia stanowiska.
Ad 6
Radni zapoznali się z pismem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z dn. 22.10.2015r. znak
IU.0607.13622.2015.BT w sprawie współfinansowania inwestycji RO w 2016r. w odpowiedzi na wniosek RO (plan
zadań inwestycyjnych RO SM) pismo z dn. 15.09.2015r.
Ad 7
Radni zapoznali się z pismem Zakładu Usług Komunalnych z dn. 27.10.2015r. znak WZ/la/MGI/1234/3461/2015w
otrzymanym w odpowiedzi na pismo RO RO-SM/31/15 z dn. 15.09.2015r. sprawie zorganizowania siłowni w parku
im. St. Żeromskiego. ZUK informuje, że przystępuje w br. Do sporządzenia kompleksowej koncepcji na
zagospodarowanie parku z uwzględnieniem ujęcia w koncepcji funkcji rekreacyjno-sportowej.
Ad 8
Radni zapoznali się z treścią pisma Neptun Developer Sp. z o.o. z dn. 05.11.2015r. w sprawie przedłużenia umowy
dzierżawy dotyczącej działki 40/19 obręb 1037 ul. Kurkowa z przeznaczeniem na zorganizowanie objazdu przez ul.
Kurkową w Szczecinie w związku z realizowaną inwestycją - budowa kamienicy na działce nr 40/9 (róg ulic Mściwoja
i Kurkowa). Wydano pozytywną opinię – uchwala nr 15/15
Ad 9
Radni zapoznali się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej e-mail z dn. 16.11.2015r. oraz odpowiedzią z
dn. 19.11.2015r. – dotyczy wydatkowania środków na druk plakatów i ulotek promujących budżet obywatelski
2016r. W odpowiedzi udzielono informację w dn. 18.11.2015r., że Rada Osiedla Stare Miasto nie wydatkowała
żadnych środków na druk plakatów i ulotek promujących budżet obywatelski 2016.
Ad 10
Radni zapoznali się z pismem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z dn. 27.10.2015r. znak IU.0607. 2015.DM
w sprawie współfinansowania inwestycji RO w 2016r. w odpowiedzi na wniosek RO (plan zadań inwestycyjnych
RO SM) pismo z dn. 15.09.2015r.

Ad 11
Radni zapoznali się z pismem BRM-III-3026.107/15.GT z dn. 23.11.2015r. w sprawie projektu Budżetu Miasta na
2016r. W związku z udziałem w konsultacjach społecznych wraz z uwzględnieniem pism ZDiTM dotyczących
zadań inwestycyjnych RO (z dn. 22.10.2015r. i 27.10.2015r.) rada wnioskuje o ujęcie w Budżecie Miasta na
2006r. wydatków remontowych na zadania: remont kładki pieszej nad ul. Wyszyńskiego oraz remont nawierzchni
jedni i chodników ul. Staromiejskiej, pismo RO-SM/36/15 z dn. 04.12.2015r.
Ad 12
Radni zapoznali się z pismem BRM-II-3026.5.2015.IB z dn. 24.11.2015r. w sprawie projektu budżetu Miasta na
2016r. Następnie przygotowano projekt planu rzeczowo-finansowego RO na 2016r. oraz podjęto uchwałę nr
14/15. Ponadto po zapoznaniu się z harmonogramem wydatków na 2015r. podjęto uchwałę nr 13/15 dotyczącą
wydatkowanie pozostałych środków z budżetu na 2015r. (po wydatkowaniu środków na zapewnienie bieżącej
działalności rady oraz organizacji imprez osiedlowych) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych
i artykułów promocyjnych.
Ad 13
Radni zapoznali się z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 03.12.2015r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto- Starówka – Rynek Nowy” w Szczecinie.
Dodatkowo w tej sprawie do RO wpłynęło zawiadomienie Z-cy Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Mync, pismo
BPPM-V/RZ3145/15 z dn. 01.12.2015r. RO nie składa żadnego wniosku w tej sprawie.
Ad 14
Radni zapoznali się z e-mail z dn. 02.12.2015r. w sprawie zmian dotyczących przejęcia z dn. 01.01.2016r.
Referatu Samorządów Osiedlowych w strukturę WGKiOŚ.
Ad 15
Radni zapoznali się z pismem Wydziału Spraw Społecznych z dn. 18.11.2015r. znak WSS-V.843.3.2015.AZC
dotyczącym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Ad 16
Radni zapoznali się z odpowiedzią Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z dn. 03.11.2015r. na pismo RO z dn.
15.09.2015r. w sprawie zaniedbywania terenów zielonych przy ul. Wawelska, H. Pobożnego.
Ad 17
Podjęta ustalenia, co do organizacji mikołajek. W przedszkolach na terenie Starego Miasta tj. Żagielek, Mali
Odkrywcy i Hejnałek zostaną zorganizowane konkursy z ramach spotkań integracyjnych z członkami RO oraz
zakupione bilety do kina na bajki o tematyce mikołajek (zgodnie z podjętą uchwałą 11/15 z dn. 21.10.2015r.)
Sprawy bieżące.
Na tym zebranie zostało zakończone.
Załączniki do protokołu:
1.
2.

Lista obecności.
Pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z dn. 21.10.2015r. znak WGKiOŚVII.6140.30.2015.MKu w sprawie zapewnienia miejsca bytowania bezdomnych kotów.

3.

Skarga mieszkańców na lokalizację przystanku końcowego linii 76 na ul. Grodzkiej, pismo z dn.
21.10.2015r.

4.
5.

Pismo RO-SM/37/15 z dn. 07.12.2015r. w sprawie skargi mieszkańców ul. Grodzkiej 8,10.
Pismo Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z dn. 22.10.2015r. znak IU.0607.13622.2015.BT w sprawie
współinwestowania inwestycji RO w 2016r.
Pismo Zakładu Usług Komunalnych z dn. 27.10.2015r. znak WZ/la/MGI/1234/3461/2015w sprawie siłowni
w parku Żeromskiego.
Pismo Neptun Developer Sp. z o.o. z dn. 05.11.2015r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy
dotyczącej działki 40/19 obręb 1037 ul. Kurkowa.
Uchwała RO SM nr 15/15 z dn. 04.12.2015r. w sprawie wydania pozytywnej opinii na przedłużenie umowy
dzierżawy dotyczącej działki 40/19 obręb 1037 ul. Kurkowa, pismo do wnioskodawcy RO-SM/38/15 z dn.
07.12.2015r
Wniosek o udzielenie informacji publicznej e-mail z dn. 16.11.2015r. oraz odpowiedz z dn. 18.11.2015r.
Pismo Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z dn. 27.11.2015r. znak IU.0607. 2015.DM
w sprawie współfinansowanie inwestycji RO w 2016r.
Pismo BRM-III-3026.107/15.GT z dn. 23.11.2015r. w sprawie projektu Budżetu Miasta na 2016r.
Pismo RO-SM/36/15 z dn. 04.12.2015r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2016r.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Pismo BRM-II-3026.5.2015.IB z dn. 24.11.2015r. w sprawie projektu budżetu Miasta na 2016r. na
realizację zadań RO.
Uchwała RO SM nr 14/15 z dn. 04.12.2015r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2016
rok.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego „Stare Miasto- Starówka – Rynek Nowy” w Szczecinie, zawiadomienie BPPM-V/RZ3145/15
z dn. 01.12.2015r.
E-mail z dn. 02.12.2015r. w sprawie zmian dotyczących przejęcia z dn. 01.01.2016r. Referatu
Samorządów Osiedlowych w strukturę WGKiOŚ.
Pismo Wydziału Spraw Społecznych z dn. 18.11.2015r. znak WSS-V.843.3.2015 dotyczące Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Pismo Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z dn. 03.11.2015r.znak RNS.4161.003.15280.205.RR.
w sprawie zaniedbywania terenów zielonych przy ul. Wawelskiej, H. Pobożnego.
Pismo RO-SM/39/15 z dn. 09.12.2015r. dotyczące przygotowania ujednoliconej identyfikacji wizualnej.
Pismo TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.z dn. 30.11.2015r. dotyczące wyrażenia zgody na postawienie nowej
budki dla kotów w pobliżu nieruchomości Grodzka 11 (zmiana dotychczasowego miejsca postawienia
budki).

Protokołował Członek Zarządu: Erika Kiereś

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus

