
Szczecin dnia 10.03.2016 r.

Protokól
rzebrani^Rady Osiedta \łarszewo w dniu 10,032O16r,

Przewodniczący R.O. Warszewo Pan Dariusz Mikołajczyk powitał zebranych
cżoŃów Rady Osiedla-
Na protokolanta wybrano Radną Monikę Szyszko.

Na posiedzenie stawiło się 9 osób według listy obecności - stanowiąpej zŃąsank u | .

Przewodnicząpy stwicrdził kworum, otworzył posiedzeuie i przedstawił porządek obrad

1. stw,ierdzenie kwonrm i otwarcie zebranią
2. prĄęcie protokofu z zebrania w dniu 11.02.2016r;
3. rozdysponowanie środków przydzielouych przez Komisję Inicjatyw Społeczrych

(6000,00ź);
4. sprawy bieżqpe i wolne wnioski;
5. zamhięcie zebrania

Wszyscy obecni cżonkowie R.O. w liczbie 9 osób ząłosowali za przyjęciem porządku obrad
w powyższym kształcie,

Ad. 1

Przewodnicący stwierdził kworum i otworzył zebranie Rady Osiedla Wa$zewo

Ad.z.
W głosowaniu ned przt'ęciem protokołu z posiedzenia RO Warszawo w dniu l1.02.2016r
głosowało 9 Radnych, zabyło - 9, pneciw - 0, wstrz}łnanych od głosu-0.

Ad.3.
RadBi R.O. Warszewo, zgłaszają swoje propozycje rozdysponowania środków przydzielonej
dla kźdej z Rad Osiedli przez KIS. Ostdecaie zostaje podjęta uchwała o sporządzeniu
wniosku na zakup ksią.zek o t€,natyce historii Warszewą autorsts,a Macka Łuczaka w ilości
50sn, oraz zakup odblasków z logo RO. Uzyskane p:zedmioty mają być wsparciem w
promocji dzielnicy Warszewo w takcie licznych spotkan i imprez integract'nych jakie
odbywają się na jej tereirie.
W głosowaniu nad puyjęciem UchwĄ głosowało 9 RadnycĄ za było _ 9, przeciw _ 0,
wstzynr,anych od głosu-O.
Zgotlnie z pisTem Rady Miasta Szczecin wniosek z powyższymi projektani oraz Uchwała
zostanąźożone do Komisji do dnia 18 marca 2016r

Ad.4.
W rarnach dalszej dyskusji, pr4pomnieliśmy najbliZszy terminau spotkali w jakich mogą
uczesbicryć człoŃowie naszej Rady. I tak: w dniu 15 marca Biuro Rady Miasta zaprasza do
uczesbictwa w posiedzeniu Konisji ds. Inicjatyw Społecznych RM, ltórcgo głównym



tematem bęĄ informacje nt przygotowania do xv edycji szczecińskich spotkń organizacji

Pozarządowych "Pod Platanami",
K;]ł". Ę.ilt "ie 

organizowane przez Stowarzyszenie \owerowy 
Szczecin odbędzie się dnia

i ii"u' 2016r prz] ul, Koński Kierat 14/15 i będzie doĘczyło tematu: narzędzia poprawy

Szczccin, Pawła
nad zmianami w

spotkaniu w dniu

04 maca z konsfiwatorern zaby&ów Panią Bogną KopczyD§ką które dotyczyło planowanego
rozpoczęcia prac zwiyenych z reńtalizacjąi odbudową Warszewskiego Słonia (w pierwszej
fazie prace mają dotyczyć prac zwiryanych z zabezpi*zsńern figury przed negatywnymi
skutkami warunków afu osferycznych).
Gościem naszego zebrania był Radny Rady Masta Jm Posłuszny, który aktywnie
uczestnicąył w całości naszego spotkania. Pued§tawił nam również najbĘsze plany
inwesĘcyjne które ĘĘ realŁowane na terenie naszej dzielnicy; min. !udo\^Jl ronda u zbiegu
r:lic Duńska-ZotowĘ przebudou,a ulicy Andersena i Miodowej, budowa nowej szkoły i
przedsz.kola z zaplecząm reheacyjnym p,ru,y Ńcy Podbr5rzanskiej. Ptzy ok"żi tej wzyq
Radni R.O. zęlaszali Radnemu Posłusznemu przłtóime problemy i bolączki ,{ielnicy celem
ich zasy€nalŁowania w Urzędzie Miasta.

Na tym protokoł zakończono.

PROTOKOLANT

Monika Sąyszko

PRZEWODMCZĄCY

Dariusz Mikołajczyk



Szczecia, dnia l0.03.20t 6

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW RADY OSIEDLA

Stan ogólny - lSosób
wtym:

obecnych:
nieobecnych:

L.p. Nazwisko i imię Podpis

1. Baciocha słłwonir

) cv.l,.ik Malgorzets

3. Janczura lwona
.]

4- I(nap'woiciech

5. kowalskipawel |*"{ 1'h",JLht
6. Lenm Jat<ub LLsb,

Michniewicz Robeń |l

t. Mikołajczyk Deriusz w
9. obuchowicz Magdrlena

l

,ł.ł 'bł
10. obuchowicz Refal łl5Ft

11. pietrusewicz stenisław

12. Rusiecki Marek W
13. saeiderMarcin }Ę- 5^"A"-,
14. Sryszko Monika |1* - rl

l5. wiśniewski krzysztof d4,,^rH Ń^*Vł-
J*N ?p>tvszł,l|

ZESTAWIEIIIE:

-r1

,


