
Protokół nr II/2019

z posiedzenia Rady Osiedla Golęcino – Gocław

z dnia 28.05.2019r.

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

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Odczytanie protokołu z posiedzenia z dnia 14.05.2019r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki przy ul. Strzałowskiej 15.

5. Omówienie pisma dotyczącego potrzeb inwestycyjnych dla Dzielnicy Golęcino-Gocław.

6. Sprawy bieżące do załatwienia.

PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1

Powitanie członków Rady Osiedla Golęcino-Gocław przez Przewodniczącą, obecnych było na zebraniu
9 Radnych.

Ad. 2

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad.

Ad. 3

Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla został odczytany przez Sekretarza. 

Ad. 4 

Omówione zostało pismo dotyczące sprzedaży działek nr 5/34 i 5/35 obręb 3091 położonych przy
ul. Strzałowskiej  15.  Radni  pozytywnie  zaopiniowali  pismo  i  podjęli  Uchwałę  Nr  4/19  w  sprawie
sprzedaży w/w działek.



Ad. 5

Omówiono  pismo  dotyczące  inwestycji  w  Dzielnicy  Golecino-Gocław.  Radni  podjęli  decyzje,  że
przeprowadza  rozmowy z  mieszkańcami Dzielnicy  i  na  najbliższym  Posiedzeniu  Rady przedstawia
propozycje do Budżetu Osiedlowego 2019-2023.

Ad. 6

Zostało  omówione  pismo  z  Urzędu  Miasta  dotyczące  zmiany  organizacji  w  ciągu  ulic  Paproci
i Ziemowita.

Zostało  skierowane  pismo  do  ZD  i  TM  (droga  elektroniczną)  dotyczące  uszkodzenia  jezdni  przy
przystanku Zajezdnia Golęcin w kierunku Pomorzany. 

Zgłoszono przez Radnych problemy do rozwiązania tj.:

 Wystąpienie o pojemniki na segregacje śmieci.

 Postawienie kul betonowych, które będą ograniczać wjazd do Parku Koczego.

 Wystąpienie o zmianę oświetlenia na łączniku między ul. Rolna a ul. Koszalińska.

 Wystąpienie o poprawienie lub powstanie drenaży, po ulewnych deszczach na placu zabaw
w Parku Liga przez bardzo długi czas stoi woda, co utrudnia dzieciom zabawę na przyrządach
przeznaczonych dla nich.

 Posprzątać teren  po lewej stronie ul. Grobla przy Parku Koczego.

 Wystąpić  ponownie  o  postawienie  wiat  na  przystankach  przy  ul.  Strzałowskiej  
i ul. Światowida.

 Na ul. Światowida są spróchniałe drzewa został ten stan rzeczy zgłoszony do Straży  i do dnia
dzisiejszego nie został problem rozwiązany.

 Przedstawić zadania do prac w Radzie dla poszczególnych Radnych.

 Zrobić plan działania rady do końca roku 2019.

 Nawiązać współprace ze Stowarzyszeniem Nasze Golęcino.

          
    Protokołował:                         Przewodniczący RO

Sylwia Piekart Iwona Pomaska


