PROTOKÓŁ NR 06/2019
RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE
z dnia 24.10.2019 roku.

Porządek Obrad
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dn. 3
października 2019 r.
4. Wnioski Rady Osiedla do projektu budżetu miasta Szczecin na rok 2020.
Podjęcie stosownej Uchwały RO nr 24/2019.
5. Omówienie i zatwierdzenie naszych obchodów Święta Niepodległości.
Podjęcie stosownej Uchwały RO nr 25/2019.
6. W ramach wykonania Uchwały RO nr 12/2019 o organizacji ,,Wigilii dla
….” przedstawienie przez każdego Radnego swoich 6 kandydatów na
przedmiotową Wigilię.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego R.O- stwierdzono kworum.
Obecnych 11 członków – patrz lista obecności.

Ad2. Zatwierdzono porządek obrad.
Ad3. Zatwierdzono protokół z posiedzenia R.O z małą poprawką wniesioną
przez p. Wojciecha Sempik – z zapis dotyczącego podjęcia Uchwały 23/19 został
usunięty komentarz „Zatwierdzono jednomyślnie podjętą Uchwałę…”.
Poprawki naniesiono- protokół z obrad został zatwierdzony.

Ad4. Omówienie wniosku R.O do projektu budżety miasta na rok 2020.
Podjęto rozmowy na temat statusu ulicy Wędrownej oraz Sennej. Remont
wymienionych dróg został zgłoszony do projektu budżetu miasta.

Dodatkowo omówiono problem oświetlenia łącznika miedzy ulicą Pyrzycka do
ulicy Piasecznej.
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Uchwała 24/10 została podjęta.

Ad5. Uchwała R.O 25/2019 dotycząca Święta Niepodległości.
- R.O przekazała na tą okoliczność 500pln.
Ponadto Przewodniczący poinformował o:
- zaproszeniu do S.P Nr.28 zostało przekazane. Pani Dyrektor wyraziła
pozytywną odpowiedź oraz poinformowała ze uczniowie się zaangażują.
- zlecono wykonanie banneru – 2x1m.
- zlecono wykonanie butonów okolicznościowych w ilości 100sztuk.
- zaproszono ponadto: Klub Seniora; Klub Kwadratowych Grubasów.
Przygotowano następujący plakat: patrz załącznik do niniejszego protokołu.
Wyznaczono Komendanta Rajdu.
W trakcie rajdu wyznaczono dwa przystanki:
- „Historia Osiedla” przy Kościele w Płoni na ulicy Klonowej- krótki opis
historii Kościoła oraz Lipy św. Ottona. Przygotowanie: p. Ewa Śliwińska.
- „Protesty mieszkańców”- przy wieży GSM na ulicy Stepowej.
Przygotowanie: p. Jadwiga Cymerman.
Dodatkowo na spotkanie z mieszkańcami przy siedzibie R.O przygotowane
będą:
- kiełbaski z grilla;
- zupa grochowa
- napoje oraz ciasteczka

- prezentacja poezji: p. Zbigniew Romaniuk
Ad6. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały R.O nr 12/2019 - uzgodniono,
iż propozycje nazwisk będą przedstawione do końca miesiąca Października.

Ad7. Sprawy różne i wolne wnioski:
- Pan Zbigniew R. poinformował, iż w związku z zbliżającym się 01.11.2019 z
cmentarza giną kwiaty.
- p. Janusz Cz. – podjął sprawę drzew przy skrzyżowaniu przy ulicy Piasecznej z
Pyrzycką.
- Straż Miejska – ustalono iż obecność Straży Miejskiej na zebraniach jest mile
widziana.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółował
Karol Chachuła
Sekretarz RO

Przewodniczący RO
Henryk Jerzyk

