
Protokół nr IV/2019 

z posiedzenia Rady Osiedla Golęcino – Gocław 

z dnia 09.07.2019r. 

 

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 Rady Osiedla z dnia 11.06.2019r. 

4. Przedstawienie Radnym jakie sprawy zostały omówione na dyżurach 18.06.2019r.; 

25.06.2019r.; 02.07.2019r. 

5. Omówienie pism, które wpłynęły do Rady. 

6. Sprawy bieżące do załatwienia przez Radę. 

 

PRZEBIEG OBRAD 

Ad. 1 

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

8 Radnych. 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty bez poprawek. 

 

Ad. 3 

Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla odczytał Sekretarz Rady, protokół został przyjęty bez poprawek.  

 

Ad. 4  

Zastępca Przewodniczącej zapoznał Radnych jakie sprawy zostały omówione i załatwione na dyżurach 

między posiedzeniami Rady. 



 

Ad. 5 

Omówiono pismo dotyczące postawienia dodatkowych pojemników do segregacji śmieci na terenie 

Osiedla. Odpowiedź otrzymana od Urzędu Miasta z Wydziału Gospodarki Komunalnej informowało o 

braku możliwości ustawienia dodatkowych pojemników. Radni nie zgadzają się z otrzymanym 

pismem, postanowili podać uwagi i propozycje dotyczące w/w pojemników.  

 

Ad. 6 

Do Straży Miejskiej zgłoszono następujące sprawy: 

 w altanie przy ul Strzałowskiej 38 zamieszkało kilku bezdomnych 

 wywożenie gruzu i nieczystości budowlanych przez użytkownika ogrodów działkowych przy 
schodach łączących ul Rolna z Koszalińską 

 parkujące samochody na ul. Strzałowskiej 
 
Rada omówiła i postanowiła wysłać pisma w omówionych zagadnieniach tj.: 

 zapobiegnięcie likwidacji Biblioteki Miejskiej przy ul. Światowida 

 oczyszczenie przejścia na schodach łączących ul. Koszalińska i Rolną, należy skosić trawę i 
zarośla utrudniające korzystanie ze schodów 

 pismo dotyczące spotkania z Zarządcą Ogrodów Działkowych w miesiącu wrześniu 2019r. 

 jeden z Radnych przedstawił propozycję poprawy organizacji festynów, które organizuje Rada 

 postanowiono uwzględnić w planie finansowych na rok 2020 wydatki na umowy zlecenia (do 
obsługi festynów) 

 zgłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego powstania kina tzw. pod chmurką. 
 
 

           
    Protokołował:                              Przewodniczący RO 
 Sylwia Piekart        Iwona Pomaska 


