Protokół Nr 9/09/2016
z posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 22.09.2016 r.
Obecni 8 osób wg. listy obecności w załączeniu.
Tematyka posiedzenia: zapoznanie się z otrzymaną korespondencją, podjęcie uchwały dotyczącej finansowania
zadań inwestycyjnych pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli”, rozmowa z Radnymi Rady Miasta , sprawy bieżące.
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia RO SM w dn. 07.07.2016r.
Rozmowa z radnymi Rady Miasta p. Rafał Niburski, p. Marek Duklanowski
Podjęcie uchwały RO Stare Miasto nr 45/16 dotyczącej finansowania zadań inwestycyjnych pn.
„Współfinansowanie Rad Osiedli”
Place zabaw (uchwała z dn. 01.02.2016r.)
Zapoznanie się z pismem Prezydenta Miasta, BPPM-V/HP/2194/16 z dn. 01.09.2016r. w sprawie
zagospodarowania przestrzennego w granicach Stare Miasto
Zapoznanie się z pismem ZDiTM, IE.7024.9516.2016.PM z dn. 27.07.2016r. w sprawie
zagospodarowania terenu przy przystanku autobusowym na ul. Wyszyńskiego.
Zapoznanie się z pismem Arkadiusz Puc GASTROPUC restauracja Harnaś w sprawie dzierżawy ogródka
gastronomicznego. E-mail z dn. 21.09.2016r., podjęcie uchwały RO Stare Miasto nr 44/16

9. Informacja o SBO na 2017r.
10. Sprawy bieżące, wyznaczenie dyżurów.
11. Zakończenie zebrania.
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. 07.07.2016r. został przyjęty jednogłośnie. Za głosowało 9 osób, przeciw – 0
wstrzymało się – 0
Ad 4
Na zebranie przybyli zaproszeni Radni Rady Miasta p. Rafał Niburski, p. Marek Duklanowski. Podczas rozmowy
zostały poruszone sprawy Osiedla Stare Miasto.
Ad 5
Podjęcie uchwał dotyczących finansowania zadań inwestycyjnych pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli”. Zgodnie z
uchwałą RO Stare Miasto z dn. 01.02.2016r. do zadań inwestycyjnych na 2016r. przyjęto w § 1 pkt 5 budowę miejsc
rekreacji biernej (dla seniorów) wraz z małym placem zabaw dla dzieci oraz niezbędną infrastrukturą:
podwórko przy ul. Farnej 3-9, Koński Kierat 6,5 oraz podwórko pomiędzy ul. Mściwoja 1, Wyszyńskiego 27,25,23
a Sołtysią 5 - w kwocie ok. 120 000 zł. Zgodnie z przygotowanym projektem i kosztorysem na zagospodarowanie
obu podwórek zostały sporządzone projekty za łączną kwotę 9 840.00 zł. Do kosztu projektu należy doliczyć koszt
nadzoru inwestorskiego w wysokości po 600,00 zł dla każdej lokalizacji, co daje łączną kwotę brutto 11 040.00 zł.

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt robót kształtuje się następująco:
- podwórko przy ul. Farnej, Koński Kierat - 183 148,41 zł brutto
- podwórko przy ul. Mściwoja – 173 022,94 zł brutto. Łączna wartość inwestycji wynosi 367 211,35 zł
Ze względu na niewystarczającą ilość planowanych środków finansowych konieczne jest wystąpienie do UM o
zabezpieczenie środków na planowane inwestycje.
Rada Osiedla Stare Miasto zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym planu zadań inwestycyjnych w związku
z zadaniem pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” podjętego uchwałą Rady Osiedla Stare Miasto Nr 10/15 z dnia
11.09.2015r. zmienionym uchwałą Nr 18/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 01.02.2016r. przyjęła kolejność
realizacji zadań dotyczących budowy miejsc rekreacji biernej (dla seniorów) wraz z małym placem zabaw dla dzieci
oraz niezbędną infrastrukturą w zależności od posiadanych środków na następującą:
1.
2.

Lokalizacja podwórko przy ul. Farnej 3-9, Koński Kierat 6,5
Lokalizacja podwórko pomiędzy ul. Mściwoja 1, Wyszyńskiego 27,25,23 a Sołtysią 5 - w drugiej kolejności.

Uchwała nr 44/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 22.09.2016r. Za głosowało 6 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymało
się – 1 osoba.
Ad 6
Radni zapoznali się z treścią pisma ZDiTM, IE.7024.9516.2016.PM z dn. 27.07.2016r. w sprawie zagospodarowania
terenu przy przystanku autobusowym na ul. Wyszyńskiego.
Ad 7
Radni zapoznali się z treścią pisma Prezydenta Miasta BPPM-V/HP/2194/16 z dn. 01.09.2016r. w sprawie
zagospodarowania przestrzennego w granicach Stare Miasto.
Ad 8
Radni zapoznali się z treścią pisma Arkadiusz Puc GASTROPUC ul. Kwiatowa 14B, 71-045 Szczecin w sprawie
dzierżawy gruntu przy ul. Siennej przed restauracją HARNAŚ w Szczecinie na ogródek gastronomiczny. Wydano
pozytywną opinię – uchwala nr 45/16 Rady Osiedla Stare Miasto z dn. 22.09.2016r. Za głosowało 8 osób, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Ad 9
Poruszono tematykę Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017r.

Sprawy bieżące, wyznaczenie dyżurów.
Na tym zebranie zostało zakończone.

Protokołował: Aneta Zaremba

Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto: Małgorzata Zychowicz-Prus

