
Protokół Nr 8/07/2016 

z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 07.07.2016 r. 

Obecni  9 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. 22.06.2016r.  
4. Zapoznanie się z pismem Dominika Golemy ul. Wołczkowska 2a Pilchowo z dn. 28.06.2016r. w sprawie 

dzierżawy części działki nr 38/5 ob. 1036 – ustalenie stanu prawnego nieruchomości - podjęcie uchwały 

nr 41/16.   

5. Zapoznanie się z pismem Krafted Julia Stanny ul. Rynek Nowy 6 lok. U/1 w Szczecinie w sprawie 

wyrażenia zgody na dzierżawę terenu pod ogródek letni przy ul. Rynek Nowy 6- podjęcie uchwały nr 

42/16.   

6. Zapoznanie się z pismem z pismem Padawa II Golema Dariusz Spółka Jawna z dn. 17.05.2016r. w 

sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu pod ogródek letni przed lokalem przy ul. Wały Chrobrego- 

Plac Obrońców Westerplatte,  podjęcie uchwały nr 43/16.   

7. Zapoznanie się z projektem Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie procedury prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostki pomocniczej – rady osiedla.  

8. Zapoznanie się ze skargą mieszkańców wspólnoty ul. Grodzkiej w sprawie wycieków na przystanku 

autobusowym nr 76.    

9. Zapoznanie się ze skargą mieszkańców z ul. Szczerbcowej i Jarowita w sprawie zakłócenia i hałasu z 

Rotundy na Wałach Chrobrego. 

10. Sprawy bieżące, wyznaczenie dyżurów, sprzątanie rady.  

11. Zakończenie zebrania. 

SPRAWOZDANIE RO 

Ad 1 

Zebranie otworzyła Przewodnicząca RO stwierdzając quorum. 

Ad 2 

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 9 osób, przeciw – 0 wstrzymało się –  0  

Ad 3 

Protokół z posiedzenia RO SM z dn. 22.06.2016r. został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 9 osób, przeciw – 0 

wstrzymało się –  0 

Ad 4 

Radni zapoznali się z treścią pisma Dominika Golemy ul. Wołczkowska 2a Pilchowo z dn. 28.06.2016r. w sprawie 

dzierżawy części działki nr 38/5 ob. 1036 – ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Wydano pozytywną opinię – 

uchwala nr 41/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 07.07.2016r. Za głosowało 8 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymało 

się – 0.  



Ad 5 

Radni zapoznali się z treścią pisma Krafted Julia Stanny ul. Rynek Nowy 6 lok. U/1 w Szczecinie w sprawie wyrażenia 

zgody na dzierżawę terenu pod ogródek letni przy ul. Rynek Nowy 6. Wydano pozytywną opinię – uchwala nr 42/16 

Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 07.07.2016r. Za głosowało 9 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  

 

Ad 6 

Radni zapoznali się z treścią pisma Padawa II Golema Dariusz Spółka Jawna z dn. 17.05.2016r. w sprawie wyrażenia 

zgody na dzierżawę terenu pod ogródek letni przed lokalem przy ul. Wały Chrobrego- Plac Obrońców Westerplatte,   

Wydano pozytywną opinię – uchwala nr 43/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 07.07.2016r. Za głosowało 7 osób, 

przeciw – 0, wstrzymało się – 2 osoby.  

Ad 7 

Radni zapoznali się z projektem Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie procedury prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostki pomocniczej – rady osiedla 

Ad 8-9 

Radni zapoznali się z otrzymaną korespondencją w tej sprawie zostaną przygotowane pisma do właściwych 
jednostek UM.  

 

 

Sprawy bieżące, wyznaczenie dyżurów.  

Na tym zebranie zostało zakończone. 

 

Protokołował: Jagoda Żyłkowska   

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus              

 

 

 

 

 

 


