
Protokół nr 3/2018 
z posiedzenia Rady Osiedla Śródmieście Północ 

z dnia 20 marca 2018 r. 
 

 

Ad1 / Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

Posiedzenie otworzył i powitał członków Rady Przewodniczący Rady Osiedla 

Ireneusz Koczan. Stwierdził, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo oraz 

stwierdził quorum 10 obecnych radnych. 

 

Ad2/ Przedstawienie porządku obrad, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do 

porządku obrad i jego zatwierdzenie. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który każdy radny otrzymał. 

Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.  

Głosowało 10 radnych, za przyjęciem 10, przeciw 0, wstrzymujących 0.  

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad3/ Przedstawienie protokółu z ostatniego posiedzenia i jego zatwierdzenie. 

Protokół odczytał sekretarz Dariusz Malec. Następnie odbyło się głosowanie nad jego 

zatwierdzeniem. 

Głosowało 10 radnych: za przyjęciem 10, przeciw 0, wstrzymujących 0.  

Protokół został przyjęty. 

Na posiedzenie rady dołączyła Radna Maria Krekora. 

 

Ad4/ Omówienie spraw bieżących przedstawił Przewodniczący Rady Ireneusz Koczan. 

1. Festyn „Po sąsiedzku” odbędzie się w Alei Kwiatowej 26.05.2018r. Zebranie 

organizacyjne 22.03.2018r. 

2. Komisja Inicjatyw Społecznych zaprasza 03.04.2018r. przedstawicieli rad: Stare 

Miasto, Centrum i Śródmieście – Północ na spotkanie na temat „Równe chodniki”.  

3. Wyjazd do Poczdamu dla mieszkańców naszego osiedla odbędzie się 

12.05.2018r. Odpłatność od osoby 20 zł. Zapisy do 10.04.2018 przyjmuje z-ca 

Przew. Wiesław Stępkowski. 

   

Ad5/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

Uchwała nr 76/2018 w sprawie: likwidacji środków trwałych – dwóch namiotów  

i strojów sportowych . 

Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem 11, wstrzymujących 0, przeciw 0 .  

Uchwała została przyjęta. 



Uchwała nr 77/2018 w sprawie: zorganizowania wycieczki do Poczdamu dla 

mieszkańców osiedla „Śródmieście – Północ” w Szczecinie . 

Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem 10, wstrzymujących 0, przeciw 1 .  

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad6/ Ustalenie terminu następnego posiedzenia oraz zaplanowanie dyżurów w Radzie. 

Termin następnego spotkanie 24.04.2018r. godz.1700. Radni zapisali się na listę 

dyżurów. 

 

Ad7/ Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

1. Radny Paweł Ogrodnik będzie zgłaszał do WGKiOŚ posprzątanie placu przy 

Monte Cassino i Felczaka. 

2. Szkoła Podstawowa 46 zgłosiła termin festynu rodzinnego 16.06.2018r. 

3. Radny Paweł Ogrodnik zgłosił projekt postawienia regulaminu placu zabaw Monte 

Cassino – Felczaka. 

4. Przy ul. Odzieżowej jest plac miejski należy go posprzątać sprawę do załatwienia 

przekazano radnemu Lesław Kosior. 

 

Ad8/ Zamknięcie posiedzenia. 

Posiedzenie zakończono. Podjęte uchwały, lista obecności, porządek posiedzenia w 

załączeniu. 

 

 

 

Sekretarz 

 

Dariusz Malec 
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