
                                                                                                
Szczecin dnia 11.01.2022 r. 

 

Protokół z zebrania zdalnego Rady Osiedla Osów w dniu 11.01.2022 r. 

Plan zebrania dnia 11.01.2022r. 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku  zebrania i zatwierdzenie 
protokołu z ostatniego zebrania. 

2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za rok 2021. 
3. Uchwalenie Planu rzeczowo -finansowego RO OSÓW na rok 2022. 
4. Podjęcie Uchwały dot.dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na teren zielony na okres 3 lat. Działka 

nr.41/3 obręb 2012 o powierzchni szer.1.5m i długości 29m.Działka przynależy do ul. 
Cudownej.(Sprawę omawialiśmy na ostatnim zebraniu. Nie była podana długość działki.) 

5. Przyjęcie Uchwały dot. opini w sprawie propozycji sprzedaży gruntu gminnego części działki 
nr.445 obręb 2019 w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. 
Słoneczników 21 w Szczecinie. 

6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie zebrania. 

 

 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum, zatwierdzenie porządku zebrania i zatwierdzenie 
protokołu z ostatniego zebrania. Zdjęcie z porządku obrad pkt.5, ponieważ sprawa jest 
bezprzedmiotowa – jeden z wydziałów UM nie zgodził się na sprzedaż. Dodanie pkt. Dotyczącego 
dzierżawy działki 41/3 z obr.2012. 

Stwierdzono quorum - 9 osób :  
Dariusz Dziechciarz 
Iwona Świątkowska 
Grażyna Dulemba 
Maciej Wojciechowski 
Paweł Trochonowicz 
Karolina Trojga 
Wiesława Krupińska 
Janusz Cieloszyk 
 

2. Skarbnik przedstawił sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2021. 
Podjęcie uchwały 56/22 – wszyscy za  

3. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2022. Ustalono w nim : dieta przewodniczącego 
RO Osów 644,19zł/miesiąc, dieta skarbnika i sekretarza 200zł/miesiąc, dieta 
wiceprzewodniczącej i członka zarządu 122zł/miesiąc. Budżet RO Osów na rok 2022 15 459zł. 
Podjęcie uchwały 57/22 – wszyscy za. 

4. Podjęcie uchwały dotyczącej dzierżawy działki 41/3 obręb 2012 –uchwała 58/22 wszyscy za. 



5. Wniosek mieszkańca o włączenie budowy ul. Muzycznej do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
na lata 2022-2026. RO popiera wniosek – wszyscy za.  

6. Sprawy bieżące :  

 Skarga dotycząca kursowania autobusów – często nie przyjeżdżają, częstotliwość jest co 20min, 
co wiąże się z długim oczekiwaniem jeżeli jakiś kurs wypadnie. Stowarzyszenie napisało pismo do 
UM, RO również napisze pismo w tej sprawie 

 Inwestycje na osiedlu – planowane jest podłączenie prądu, zagospodarowanie starego 
torfowiska, remont Chodników ul. Chorzowska, ul. Mokra 

 

7. Zakończenie zebrania. 

 

 
Protokół przygotowała :  
Karolina Trojga 
Sekretarz Rady Osiedla Osów 
 

 

 


