
 Protokół nr 5/19

z posiedzenia Rady Osiedla Nowe Miasto z dnia 10 lipca 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli  członkowie Rady Osiedla Nowe Miasto wg listy obecności, stanowiącej
osobny skoroszyt.

Zgodnie z planem pracy w miesiącach lipiec i sierpień  odbywają się dyżury,  jednak na dzisiejszym
dyżurze  stwierdzono  quorum  i  odbyło  się  posiedzenie,  które  poprowadziła  Przewodnicząca  wg
następującego porządku obrad: 

1.Sprawy bieżące

2.Podjęcie uchwał

Ad.1
1. W dniu 4 lipca zostały przekazane klucze przedstawicielowi ZBiLK do naszej siedziby przy ulicy

Kaszubskiej 46 i od tego momentu liczymy na wejście brygady remontowej w celu przywrócenia
pomieszczeń  do właściwego stanu. Obecnie dyżury odbywają  się  w siedzibie zastępczej  przy
ulicy Kaszubskiej 30.

2. Po  ostatnim  spotkaniu  i  szczegółowym  omówieniu  planowanej  organizacji  Maratonu
Fotograficznego,  oraz  związaną  z  tym  konieczność  zaangażowania  się   członków  rady  w
zdobycie  sponsoringu  i  środków  finansowych,  organizator  zrezygnował  z  tego  projektu  w
bieżącym roku.

3. Spółka  Kampol  wykonała  na  nasze  zlecenie  pieczątki  i  w  dniu  dzisiejszym  zostały  one
przekazane dla członków zarządu rady.

4. Wszyscy radni mają już legitymacje – dzisiaj zostały przekazane.
5. Podjęta na ostatnim spotkaniu decyzja o organizacji Bazarku osiedlowego rusza i w pierwszym

etapie  chcemy zorientować  się  o  ilości  osób  chętnych  do  wzięcia  udziału  w  tym  projekcie.
Organizatorzy mają to zrobić za pośrednictwem mediów społecznościowych.

6. Przedłużony został termin składania wniosków do SBO. Członkowie naszej rady złożyli w sumie 4
wnioski.  Liczymy  na  więcej  i  na  zaangażowanie  w  składanie  wniosków  przez  mieszkańców
osiedla i późniejsze głosowanie.

7. Firma,  do  której  zwróciliśmy się  w sprawie  organizacji  festynu  jest  zainteresowana  i  przyjęła
nasze zlecenie. Oczekujemy na ofertę, która stanowić będzie podstawę do podpisania umowy. W
międzyczasie  wystąpiliśmy  do  UM  o   przygotowanie  gadżetów,  które  wykorzystamy  do
„rozdawnictwa” dla uczestników festynu.

8. Prowadzona na naszym terenie inwestycja „Równe chodniki dla Szczecina” jest już widoczna w
niektórych rejonach osiedla. Sukcesywny postęp robót przedstawiamy też w formie foto na naszej
stronie internetowej.  Wielkim sukcesem jest wykonanie oświetlenia ulicy Owocowej,  o które to
rada zabiegała od około 10 lat. W ubiegłym roku udało się „zaświecić” na ulicy Czackiego, w tym
roku na ulicy Owocowej.

9. Wykonany został mural na ścianie muru przy ulicy Owocowej przy wyjściu z dworca PKP. Pomysł
zgłoszony przez radę w ramach SBO, natomiast projekt wizualny nie został przez nas opiniowany
z tego względu że nie zwrócono się do nas o opinię, a szkoda.

10. Przewodnicząca  otrzymała  zaproszenie  na  uroczyste  przekazanie  kluczy  do  mieszkań
zbudowanych  w ramach TBS przy ulicy Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego,  które odbyć
się ma w dniu 17 lipca.
 

Ad.2 
1. Podjęto Uchwałę nr  11/19 w sprawie zakupów do obsługi i funkcjonowania rady.
2. Podjęto Uchwałę nr 12/19 w sprawie organizacji Festynu.

Na tym posiedzenie zamknięto i sporządzono protokół.

Protokołował:                                                                                  Przewodnicząca RO:

Katarzyna Drewniak                                                         Teresa Warelis 


