
Protokół nr X/2020

z posiedzenia Rady Osiedla Golęcino – Gocław

z dnia 14.01.2020r.

Udział w zebraniu udział wzięli Radni zgodnie z załączoną listą obecności. 

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Spotkanie z mieszkańcami z ul. Wiszesława w Szczecinie.

4. Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 08.10.2019r.

5. Wpływ pisma dotyczącego udostępnienia pomieszczeń na cele szkoleniowe..

6. Opracowanie planu i terminu festynów w roku 2020.

7. Sprawy bieżące do załatwienia.

PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1

Powitanie  członków  Rady  Osiedla  Golęcino-Gocław  przez  Przewodniczącą.  Udział
w posiedzeniu wzięli Radni zgodnie z załączona lista obecności.

Ad. 2

Przedstawiony został porządek posiedzenia Radnych.

Ad. 3

W Posiedzeniu Rady wzięli  udział  mieszkańcy ul.  Wiszesława 19, 20, 21, 22 w Szczecinie.
Lokatorzy przyszli ze skargą, że na chodniku między ww posesjami ustawiono słupki, które
uniemożliwiają  dojazd  do  posesji  od  strony  ulicy.  Zablokowany  wjazd  na  chodnik
uniemożliwia  miedzy  innymi  dostarczenie  pod  okienko  piwniczne  opału,  wjazdu  służb
uprzywilejowanych tj. policja, straż pożarna, pogotowie. Taka sytuacja powoduje blokowanie
lub utrudnienia w korzystaniu z jezdni przez użytkowników. Radni postanowili wystosować



pismo  do  Urzędu  Miasta  Szczecin  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  wraz  z  dołączonym
pismem od mieszkańców i lista obecności.

 Ad. 4

Odczytany został protokół z posiedzenia z dnia 10.12.2019r. został przyjęty przez Radnych. 

Ad. 5 

Radni zapoznali się z pismem w sprawie udostępnienia pomieszczeń przy ul. Światowida 75-
76  przez  ZBiLK  na  cele  szkoleniowe  dla  mieszkańców  osiedla.  Radni  zaopiniowali  pismo
pozytywnie i skierowali ww pismo do ZBiLK ul. Mariacka w Szczecinie.

Ad. 6

Radni opracowali szczegółowy plan festynów na rok 2020 z uwzględnieniem orientacyjnych
terminów w jakich miałyby się odbyć festyny oraz wstępną listę zakupów niezbędnych do
organizacji festynów. 

Rada Osiedla podjęła Uchwałę na 16/20 dotyczącą planu rzeczowo - finansowego na rok 2020.

Ad. 7

Radni  zapoznali  się  z  e-mailem  dotyczącym  „Szlaku  widokowego”,  został  potwierdzony
termin spotkania na 16.01.2020r. w siedzibie Rady Osiedla Skolwin. 

W dniu 22.01.2020r. w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Hożej 3 odbędzie się spotkanie,
na  którym  tematem  będzie  Gala  Północ  i  Budowa  cementowni  na  ul.  Fabrycznej  na
Stołczynie. 

Zostali wybrani przedstawiciele na ww spotkania. 

          
    Protokołował:                         Przewodniczący RO
   Sylwia Piekart              Iwona Pomaska


