
                          Rada Osiedla Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce  
Ul. Pyrzycka 28; 70-892 Szczecin  
Tel. Przewodniczącego: 600 236 602  
Email: rada@plonia.osiedla.szczecin.pl; www.plonia.osiedla.szczecin.pl 

 
 

PROTOKÓŁ NR 03/2021 

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE 

z dnia 19.08.2021 roku. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn. 

29.07.2021. 
4. Bezpieczeństwo na Osiedlu - informacja Straży Miejskiej. 
5. Omówienie i przyjęcie szczegółowego scenariusza przygotowanego przez 

Zespół Organizacyjny imprezy osiedlowej „Pożegnanie lata na 
sportowo…” w dniu 28 sierpnia br. 

6. Sprawy różne, wolne wnioski. 

Ad1. Otwarcie i stwierdzenie kworum 

Zebranie odbyło się w siedzibie R.O przy zachowaniu bezpiecznych odległości 

między uczestnikami zebrania. Przy wejściu do sali znajdował się płyn do 

dezynfekcji.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący R.O.  

W zebraniu uczestniczyło 12 radnych (patrz lista obecności). Stwierdzono 

kworum.  

Ad2. Przyjęto porządek obrad jednogłośnie 

Ad3. Zatwierdzono protokół obrad z ostatniego posiedzenia R.O z dnia 

029.07.2021r.  

 ZA SPRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ 

GŁOSOWANIE 12 - - 

 

Zatwierdzono jednomyślnie protokół Nr.02/2021 z obrad R.O z dnia 29.07.2021 
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Ad4.  Bezpieczeństwo na Osiedlu - informacja Straży Miejskiej. 

Punkt ten nie został omówiony z powodu nieobecności Straży Miejskiej na 
zebraniu.  

Ad5. Omówienie i przyjęcie szczegółowego scenariusza przygotowanego przez 
Zespół Organizacyjny imprezy osiedlowej „Pożegnanie lata na sportowo…” w 
dniu 28 sierpnia br. 

Zespół organizacyjny przedstawił szczegółowy plan planowanej imprezy. 
Członkowie Rady Osiedla zostali przydzieleni do obsługi poszczególnych części 
imprezy. Uzgodniono również przebieg planowanej trasy biegu wraz z 
zapewnieniem bezpieczeństwa podczas trwania biegu (w szczególności przy 
przekraczaniu jezdni).  

Druga cześć imprezy przy Kwadracie również została omówiona.  

Uzgodniono również termin dodatkowego spotkania w celu ustawienia parasoli 
oraz zamontowania tabliczek sponsorskich ławek.  

Dodatkowo zatwierdzono, iż w drugiej części zostaną rozdane tomiki poezji p. 
Romaniuka oraz kubków okolicznościowych.  

Plan został poddany głosowaniu. 

 ZA SPRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ 

GŁOSOWANIE 12 - - 

Ad9. Sprawy różne, wolne wnioski. 

- poddano głosowaniu projekt Uchwały RO nr 59/2021 w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego gminnej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 72/1 obręb 4195 Dąbie w 
rejonie ul. Sennej. 

 ZA SPRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ 

GŁOSOWANIE 12 - - 

tel:91
mailto:rada@plonia.osiedla.szczecin.pl


                          Rada Osiedla Płonia- Śmierdnica- Jezierzyce  
Ul. Pyrzycka 28; 70-892 Szczecin  
Tel. Przewodniczącego: 600 236 602  
Email: rada@plonia.osiedla.szczecin.pl; www.plonia.osiedla.szczecin.pl 

 
 

- omówiono także sprawę przeniesienia ogniska przy placu na ulicy Kołbackiej. 
Rada Osiedla nie została poinformowana o planowanym przeniesieniu. Dopiero 
w dniu przenosin mieszkańcy poinformowali na stronach społecznościowych o 
fakcie przenosin.  

Przeniesienie ogniska zostało wykonane w sposób „byle jaki”. Zamontowane 
ławki są używane a miejsce wokół samego ogniska nie jest w żaden sposób 
zabezpieczone jak to miało miejsce w poprzednim miejscu.  

Rada Osiedla zdaje sobie sprawę iż ZUK który jest gospodarzem terenu może 
dokonywać zmian aczkolwiek Rada Osiedla czuje się zobowiązana do opieki nad 
tym terenem gdyż jest to miejsce które powstało dzięki lokalnym firmom oraz 
pracy mieszkańców. Jest to „kultowe” miejsce na terenie osiedla i wszelkie 
zmiany powinny być konsultowane z Radą Osiedla. Do Rady docierają głosy 
mieszkańców niezadowolenia z powodu przeniesienia ogniska (na dodatek 
jakże niedbałego).  

- dodatkowo omówiono pomysł przekazania boiska przy ulicy Kołbackiej w 
zarządzanie MOSRiR. Do przygotowania projektu Uchwały zobowiązał się 
Przewodniczący RO na wrześniowe posiedzenie RO.  

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokółował                        Przewodniczący RO                
Karol Chachuła                                        Henryk Jerzyk  

Sekretarz RO   
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