
Protokół nr XXV/21

z posiedzenia Rady Osiedla Golęcino – Gocław

z dnia 13.04.2021r.

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

Porządek obrad:

1. Powitanie zebranych.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 23.03.2021r.

4. Zaopiniowanie  wniosku  dotyczącego  zbycia  zabudowanej  nieruchomości  przy  ul.
Światowida 80B.

5. Zaopiniowanie  wniosku  o  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomość gruntowej, położona przy ul. Pokoju. 

6. Zaopiniowanie  wniosku  o  zbycie  nieruchomości  zabudowanej  nieruchomości
gruntowej położonej przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie.

7. Zapoznanie się z pismem w sprawie poparcia Apelu autorów projektu SBO pn. „Kurs na
Północ” do Radnych Rady Miasta Szczeci 

8. Sprawy bieżące do załatwienia .

PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1

Powitanie członków Rady Osiedla Golęcino-Gocław przez Przewodniczącą.

Ad. 2

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad.

Ad. 3

Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla  z  dnia 23.03.2021r. odczytał Sekretarz Rady. 



Ad. 4 

Radni zapoznali  się i omówili  wniosek dotyczący zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy
ul.  Światowida 80B działka nr 3/6 obręb 3092.

Jednomyślnie Radni zaopiniowali pozytywnie wniosek.

Podjęta została uchwała nr 37/21.

Ad. 5

Radni  zapoznali   się  i  omówili  wniosek  dotyczący  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomość gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy Miasto Szczecin,  położona przy  ul.
Pokoju, obręb 3087 działka nr 9. 

Jednomyślnie Radni zaopiniowali pozytywnie wniosek.

Podjęta została uchwała nr 38/21.

Ad. 6

Radni  zapoznali  się  i  omówili  wniosek  o  udzielanie  informacji  w  ranach  kart  informacyjnych
gruntowej  położonej  przy  ul.  Strzałowskiej  16,  składającej  się  z  działek  oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki nr 5/25, 5/40 i 5/41 z obrębu 3091. dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr SZ1S/00184553/6. 

Jednomyślnie Radni zaopiniowali pozytywnie wniosek.

Podjęta została uchwała nr 39/21.

Ad. 7

Radni zapoznali  się i  omówili  pismo dotyczące Apelu autorów SBO pn. „Kurs na Północ”, którego
realizacja  pozwoli  na  wykorzystanie  energii  społecznej  wyzwolonej  podczas  SBO  i  pozwoli
podtrzymać nadzieje mieszkańców Osiedla związane z realizacją projektu „Kurs na Północ”.

 Jednomyślnie Radni zaopiniowali pozytywnie Apel autorów SBO.

Podjęta została uchwała nr 40/21.

Ad. 8

Do Rady wpłynęło pismo Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i  Mieszkań, w którym radni
zostali poinformowani o rozpowszechnianiu tej informacji wśród mieszkańców Osiedla, za pomocą
ulotek oraz rozwieszenia plakatów promujących ww działanie .

   

    Protokołował:                         Przewodniczący RO
 Sylwia Jurkszat-Piekart Iwona Pomaska


