
Szczecin dnia 05 .05.2016 r.

Protokół
z zebrenia Rady Osiedla Warszewo w dniu 05.05.20lór.

Przewodniczący R.O. Warszewo Pan Dariusz Mikołajczyk powitał zebrarrych
człoŃów Rady Osiedla.
Na protokolanta wybrano Radnego Pawła Kowalskiego

Na posiedzenie stawiło się 1l osób wedfug listy obecności - stanowiącej załączrrik nr 1 .

Przeulodńczący snvierdził kwonrm, otworzył posiedzenie i przedstawił porządek obrad

1. s§vierdzenie kworum i o§\,arcie zebrania.
z, przrjęcie protokofu z posiedzenia w dniu 10.03,2016r.
r. rozd_vsponorvanie środkórł, przyznanvch przez Komisję Irricjatyrv Społeczn.vch,
ł informacja o l0 t.vsięczrrym mieszkańcu osiedla.
5. spra\\T bieźące i rvolne rłnioski.
e. zamknięcie zebrania.

Wszyscy obecni cźoŃowie R,O. w liczbie 1l osób zagłosowali za ptzyjęciem porządku
obrad w powyższym kształcie.

Ad. 1

Przewodniczący stwierdził kworum i otworzył zebranie Rady Osiedla Warszewo

Ad,.2.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Warszawo w dniu 11.02.2016r
głosowało 11 Radnych, zabyło - 11, przeciw - 0, wstrąlmanych od głosu-O,

Ad.3.
Przewodniczący poinformował, iz dla RO Warszewo zost^ły prrya.lall,e środki przez Komisję
Inicjaryw Społeczrych, w. kwocie 6 Ęs. złotych na lokalne sprawy (po 3 tys. na pozycję).
WŃoskowane byĘ 2 pozycje tj. elementy odblaskowe promująpe osiedle oraz ksi€ki dot.
Warszewą Warszewa-osow Głębokiego.

Ad.4.
Przewodniczący poinformował, że został wyłoniony 10 tysięczny mieszkaniec osiedla
Warszewo.

Radni ustalili, że sprezentują mieszkańcowi książkę o Warszewie z dedykacją od wszystkich
radnych oraz ,,kosz owocóW', ew dodatkowo dyplom, Wręczenie proponowane jest na festyn.

W głosowaniu nad uczczeniem 10 tysięcznego mieszkańca Rady Osiedla Warszew,o

głosowało 1l Radnych, za było - 11, pzeciw - 0, wstrzymanych od głosu-0.

Ad. 5. sprawy bieżące i wolne wnioski,

Przewodniczący poinformował o e-mailu przesłanlrn przez Tomasza Logę



Radny Wojciech Knap i Paweł Kowalski zapowiedzieli udział w spotkaniu proponowanym
przezTomaszal-ogę oraz wskazali wstępnie termin na 12.05.2016 r. godz. 17-18

Radni zaproponowali zaproszenie Dariusza Wołoszczuka z DziŃl Sterowanią Z,anądzania i
Kontroli Transportu Miejskiego DiTM- celem ponszenia tematów ważnych dla Warszewą

radni zaproponowali aby na spotkanie zaprosić również mieszkańców

Celem podjęcia ostatecznej decyzji co do formy spotkania z Dariuszem Wołoszczukiem -
uchwałę radni podejmą na na§tępnym spotkaniu RO Warszewo w czerwcu

Ad. 6. zamknięcie zebrania.



Szczecin, dnia 05.05.2016

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW RADY OSIEDLA

L.p. Nazwisko i inię
ilun"

1. Baciocha slawonir \ft.L
,, Cydzik Mełgolzata

3. Janczura Iwona v
4. knan woicicch

5. kowalski pawel ,(

^,-,6. Lemm Jakub 'lbr}
Michnicryicz Robeń

8. Mikolaicak Dańusz W
9. obuchowicz Magdalena

l0. obuchowicz Rafal

11. pietrusewicz stanislaw ą

12. Rusiecki Marek ł/ft
l3. §meider Marcin Y-S-*;

14. szyszko Monike us/r-

15. wiśniewski klzvsztof
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