
Szczecin, 2019-06-05

PROTOKÓŁ nr 3/2019
z zebrania Radnych Rady Osiedla Dąbie

1. Otwarcie obrad, przywitanie gości i członków Rady.
2. Sprawdzenie listy obecności – stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Dąbie z dnia 22.05.2019r. 
5. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją i wnioskami mieszkańców, które 

wpłynęły podczas dyżurów oraz podjęcie odpowiednich uchwał:
1. pismo złożone przez Pana Tadeusza Tomczyka w sprawie likwidacji progu 

zwalniającego na ul. Zamiejskiej,
2. dyskusja nad wnioskiem złożonym przez  Panią Alinę Kordowską, 
3. Wniosek złożony przez kiosk BE-TA w sprawie montażu biletomatu na placu 

Słowiańskim,
4. pismo wpłynęło na  e-mail od Pana Krzysztofa Kopczyńskiego w sprawie 

budowy chodnika, 
6. Podjęcie uchwał.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Ad 1. Otwarcie obrad, przywitanie gości i członków Rady.

Zebranie Radnych otworzył Przewodniczący Paweł Kurdziałek i zaproponował 
następujący porządek obrad:

Ad 2. Sprawdzenie listy obecności.

Stwierdzono quorum – obecnych 11 radnych oraz przybyli goście – dwie Panie 
przedstawicielki mieszkańców ul. Taborowej oraz dwoje przedstawicieli Straży 
Miejskiej, lista obecności jest załącznikiem do protokołu. 

Ad 3. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 11 osób ; ZA – 11 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Pan Andrzej Kozieł przybył na zebranie – obecnych 12 radnych.

Ad 4. Zatwierdzono protokołu nr 2/19 z posiedzenia Rady Osiedla Dąbie z dnia 
07.05.2019r.

Głosowało: 12 osób ; ZA – 12 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Ad 5. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją i wnioskami mieszkańców.

1. Wniosek złożony przez Panią Elżbietę w sprawie wydania opinii w sprawie 
dzierżawy działki nr 3/8 na cele rekreacyjne,

2. Wniosek złożony przez Pana Piotra w sprawie dzierżawy działki przy ul. 
Węgierskiej na drogę dojazdową,

3. pismo złożone przez Pana Tadeusza w sprawie likwidacji progu zwalniającego 
na ul. Zamiejskiej – pismo do wiadomości Rady.

4. dyskusja nad wnioskiem złożonym przez  Panią Alinę Kordowską – Radni 
postanowili że nad złożonymi propozycjami trzeba się jeszcze zastanowić i 
podjąć dyskusję na ten temat w innym terminie (podczas planowania 
inwestycji),
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5. wniosek złożony przez kiosk BE-TA w sprawie montażu biletomatu na placu 
Słowiańskim,

6. pismo wpłynęło na  e-mail od Pana Krzysztofa Kopczyńskiego w sprawie 
budowy chodnika – pismo do wiadomości Rady 

Ad 6.  Podjęcie uchwał:

Uchwała Nr 16-19 w sprawie dzierżawy działki nr 3/8

Głosowało: 12 osób ; ZA – 12 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Uchwała Nr 17/19 w sprawie dzierżawy działki przy ul. Węgierskiej

Głosowało: 12 osób ; ZA – 12 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Uchwała Nr 18/19 w sprawie postawienia automatu do sprzedaży biletów

Głosowało: 12 osób ; ZA – 12 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Ad 7. Sprawy bieżące

1. Dyskusja z przedstawicielkami mieszkańców ul. Taborowej.

Na ul. Taborowej obecnie panuje bardzo duży ruch samochodowy, co powoduje
bardzo duży dyskomfort mieszkańców ( pismo w tej sprawie zostało złożone przez 
mieszkańców do Urzędu Miasta i dostarczone również do wiadomości Rady). 
Mieszkańcy proszą o ustawienie nowego oznakowania pionowego dotyczącego 
graniczenia prędkości oraz tonażu poruszających się pojazdów. Proszą również o  
odnowienie znaków poziomych (przejścia dla pieszych), które praktycznie są już  
niewidoczne przez bardzo duży ruch pojazdów.

Radni  obiecali zająć się problemem i zorganizować spotkanie mieszkańców z 
przedstawicielami miasta odpowiedzialnymi za organizację ruchu.

2. Dyskusja na temat organizacji festynu, który odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019 
przed wejściem na kąpielisko miejskie w Dąbiu przy ul. Żaglowej 1 – ustalenie 
szczegółów organizacyjnych.

Ad 8. Wolne wnioski

Brak

Ad 9. Zamknięcie obrad.

Na tym zebranie zakończono o godzinie 20:30.

Kolejne zebranie Rady Osiedla Dąbie odbędzie się 3 lipca 2019 o godzinie 18:30.

     Jarosław Bawelski Paweł Kurdziałek
 …………………………………….…………    ………………………………………...………….

  Sekretarz Rady Osiedla                                       Przewodniczący Rady Osiedla
       Protokół sporządził                                                  Protokół zatwierdził
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