
Protokół Nr 7/06/2016 

z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 22.06.2016 r. 

Obecni  7 osób wg. listy obecności w załączeniu. 

Tematyka posiedzenia: zapoznanie się z otrzymaną korespondencją, podjęcie uchwał dotyczących dzierżawy pod 

ogródki gastronomiczne, sprawy bieżące 

Porządek zebrania:  

1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RO SM w dn. 25.05.2016r.  

4. Zapoznanie się z pismem UM Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, znak WZiON-

I.6841.19.2015.RS z dn. 30.05.2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych działki nr 32/1, 33/1 

oraz części działki nr 32/2 – ul. Staromłyńska, Koński Kierat – podjęcie uchwały nr 36/16.   
5. Zapoznanie się z pismem Dominika Golema ul. Wołczkowska 2a, 72-004 Pilchowo z dn. 07.06.2016r.  

w sprawie dzierżawy części działki nr 38/5 ob. 1036 w Szczecinie – ustalenie stanu prawnego 

nieruchomości - podjęcie uchwały nr 37/16.   

6. Zapoznanie się z pismem Barbary Kowalczyk ul. Sienna 10 U/1, Szczecin z dn. 07.06.2016r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dzierżawę terenu pod ogródek letni przy ul. Siennej 10 U/1, Rynek Sienny 1  

w Szczecinie - podjęcie uchwały nr 38/16.   

7. Podjęcie uchwały nr 39/16 w sprawie zmiany harmonogramu wydatków – cykl warsztatów dla 

mieszkańców osiedla Stare Miasto. 

8. Podjęcie uchwały nr 40/16 w sprawie wniosków do budżetu Miasta na 2017r.  

9. Zapoznanie się z pismem WGKiOŚ, znak WGKiOŚ-XIII.0020.66.2016.IB z dn. 06.06.2016r. w sprawie 

korzystania z polisy oc imprez osiedlowych. 

10. Zapoznanie się z pismem Z-cy Prezydenta Miasta Szczecin, BPPM-V/RZ/1410/16 z dn. 09.06.2016r. w 

sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto-Starówka-Rynek 

Nowy” w Szczecinie. 

11. Zapoznanie się z pismem BRM-III-MC/0066/12/36/U37/16 z dn. 13.06.2016r. w sprawie uchwały nr 37 

Miejskiej Komisji Wyborczej z dn. 13.06.2016r.     

12. Warsztaty, kino  

13. Sprawy bieżące, wyznaczenie dyżurów.  

14. Zakończenie zebrania. 

Ad 1 

Zebranie otworzyła Przewodnicząca RO stwierdzając quorum. 

Ad 2 

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 7 osób, przeciw – 0 wstrzymało się –  0  

Ad 3 

Protokół z posiedzenia RO SM z dn. 25.05.2016r. został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 7 osób, przeciw – 0 

wstrzymało się –  0 

Ad 4 

Radni zapoznali się z treścią pisma UM Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, znak WZiON-I.6841.19.2015.RS 

z dn. 30.05.2016r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych działki nr 32/1, 33/1 oraz części działki nr 32/2 – 



ul. Staromłyńska, Koński Kierat.  Wydano pozytywną opinię – uchwala nr 36/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 

22.06.2016r. Za głosowało 7 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Ad 5 

Radni zapoznali się z treścią pisma pismem Dominika Golema ul. Wołczkowska 2a, 72-004 Pilchowo z dn. 

07.06.2016r. w sprawie dzierżawy części działki nr 38/5 ob. 1036 – ustalenie stanu prawnego nieruchomości  

Wydano negatywną opinię – uchwala nr 37/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 22.06.2016r. Za wydaniem 

pozytywnej opinii głosowało 0 osób, przeciw – 4, wstrzymało się – 3.  

Ad 6 

Radni zapoznali się z treścią pisma Barbary Kowalczyk ul. Paproci 51, 72-003 Dobra z dn. 07.06.2016r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dzierżawę terenu pod ogródek letni przy ul. Siennej 10 U/1, Rynek Sienny 1  

w Szczecinie. Wydano pozytywną opinię – uchwala nr 38/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 22.06.2016r. Za 

głosowało 7 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

Ad 7  

Podjęto uchwałę nr 39/16 w sprawie zmiany harmonogramu wydatków – cykl warsztatów dla mieszkańców 

osiedla Stare Miasto. 

Ad 8 

Podjęto uchwałę nr 40/16 w sprawie w sprawie wniosków do budżetu Miasta na 2017r. 

 

Ad 9-11 

Radni zapoznali się z otrzymaną korespondencją: 

- pismo WGKiOŚ, znak WGKiOŚ-XIII.0020.66.2016.IB z dn. 06.06.2016r. w sprawie korzystania z polisy oc imprez 
osiedlowych. 
- pismo Z-cy Prezydenta Miasta Szczecin, BPPM-V/RZ/1410/16 z dn. 09.06.2016r. w sprawie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto-Starówka-Rynek Nowy” w Szczecinie. 
- pismo BRM-III-MC/0066/12/36/U37/16 z dn. 13.06.2016r. w sprawie uchwały nr 37 Miejskiej Komisji Wyborczej 
z dn. 13.06.2016r.     

 

Sprawy bieżące, wyznaczenie dyżurów.  

Na tym zebranie zostało zakończone. 

 

Protokołował: Aneta Zaremba  

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus              


