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 4
z posiedzenia Rady Osiedla
w dniu 22 sierpień 2019 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Wręczenie legitymacji radnym
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia RO w dniu 13.06.2019r.
5. Informacja o podjętych działaniach i prowadzonej procedurze w celu powołania
Klubu Seniora „Rekreacja „ przy Radzie Osiedla PŚJ.
6. Informacja o aktualnej sytuacji i procedurze działań w sprawie realizacji Uchwały nr
7/19 dot. ustalenia i przyjęcia zadań inwestycyjnych RO na lata 2019-2023.
7. Podjęcie Uchwały nr 9/19 w sprawie zaopiniowania dzierżawy działki przy ul.
Dębowej.
8. Podjęcie Uchwały nr 10/19 w sprawie zaopiniowania dzierżawy działki przy ul.
Relaksowej.
9. Podjęcie Uchwały nr 12/19 w sprawie zorganizowania „Wigilii dla osób samotnych,
emerytów i rencistów” .
10. Podjęcie Uchwały nr 11/19 w sprawie zmian planu rzeczowo- finansowego na
2019rok.
11. Omówienie i zatwierdzenie scenariusza organizacji „Dnia Seniora” w dniu
12.10.2019
12. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
* Zebranie list propozycji zaproszonych na „Wigilię „ do decyzji ZO
* Terminarz posiedzeń organów RO i dyżurów do końca roku
* Informacja o renowacji tablic ogłoszeniowych RO.
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* Informacja o stopniu realizacji naszych wystąpień interwencyjnych w sprawie
katastrofalnego stanu ulic Przyszłości i Pyrzyckiej.
* Realizacja inwestycji RO na ul. Abrahama- J. Czechowicz
* Budżet Obywatelski
*Inne sprawy
Posiedzenie prowadził Przewodniczący RO p. Henryk Jerzyk
Ad pkt. 1. Przewodniczący RO stwierdził quorum - obecnych 11 radnych (w zał. lista
obecności)
Ad pkt. 2. Nie odbyło się wręczenie legitymacji radnym (przewodniczący zapomniał
zabrać z domu)
Ad pkt. 3. Porządek zebrania został przyjęty – 11 radnych za ( wszyscy obecni na
posiedzeniu).
Ad pkt. 4. Protokół z zebrania z dnia 13.06.2019 został przyjęty jednogłośnie.
Ad pkt. 5. W dniu 10.09.2019 zostało zwołane zebranie założycielskie Klubu Seniora
„REKREACJA” , które ma wybrać władze Klubu.
Ad pkt. 6. Przewodniczący poinformował o inwestycjach realizowanych przez RO i
sposobie ich prowadzenia. Z naszej propozycji na razie tylko pkt. Nr 2 został przyjęty
do realizacji przez Miasto.
Ad pkt. 7. RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr 9/19 w sprawie zaopiniowania
dzierżawy działki przy ul. Dębowej dla p. Krystyny Barczyńskiej.
Ad pkt. 8. RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr 10/19 w sprawie zaopiniowania
dzierżawy działki w Jezierzycach przy ul. Relaksowej.
Ad pkt. 9. Podjęcie Uchwały nr 12/19 w sprawie zorganizowania „Wigilii dla osób
samotnych, emerytów i rencistów” zostało decyzją Przewodniczącego przeniesione na
następne posiedzenie RO ze względu na kontrowersje dotyczące wyboru miejsca
spotkania..
Ad pkt. 10. RO podjęła jednogłośnie Uchwałę nr 11/19 w sprawie zmian w budżecie
na 2019 r.
Ad pkt. 11. RO ustaliła że Dzień Seniora odbędzie się 12.10.2019 r. na placu
rekreacyjnym przy ul. Kołbackiej.
Ad pkt. 12. Omówiono sprawy:
2

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

* Renowacja tablic przy przychodni i Netto
* Radni zgłoszą propozycje osób zaproszonych z naszego osiedla na spotkanie wigilijne
* Brak odpowiedzi od prezydenta na nasze pismo dot. stanu dróg ul. Przyszłości i
Pyrzyckiej.
* Pan Marcin Jastrzębski przybył z dokumentami w sprawie dzierżawy gruntu przy ul.
Szosa Stargardzka 77/4
* Pani Ewelina Solbert przybyła na posiedzenie by zaprezentować i zaprosić na
spotkanie z Teatrem Objazdowym pt. „Witajcie”.

Protokołowała
Halina Parzych

Przewodniczący Rady Osiedla
Henryk Jerzyk
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