
 

Szczecin, 2022-11-09 

PROTOKÓŁ nr 37/22 
z posiedzenia 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 nr 36/22. 

5. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją i wnioskami mieszkańców. 

6. Podjęcie uchwał. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

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

W dniu 9 listopada 2022 r. o godzinie 18:30 odbyło się posiedzenie radnych w  

siedzibie Rady Osiedla Dabie przy ul. Gryfińskiej 151 w Szczecinie. Posiedzenie 

otworzył Przewodniczący Paweł Kurdziałek, przywitał obecnych i przedstawił 

porządek obrad. 

Ad. 2 Sprawdzenie listy obecności. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Paweł Kurdziałek - Przewodniczący 

2. Łukasz Owczarek – Wiceprzewodniczący 

3. Małgorzata Wleklak – Sekretarz 

4. Jacek Leśniowski - Skarbnik 

5. Alina Kordowska – Członek Rady 

6. Marta Marczak - Członek Rady 

7. Agnieszka Czapelska – Członek Rady 

8. Magdalena Woźniak – Członek Rady 

 

Stwierdzono quorum – obecnych 8 radnych 

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad. 

Głosowało: 8 osób; ZA – 8; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Dąbie nr 36/22 

Głosowało: 8 osób; ZA – 4 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 4 

Ad. 6 Podjęcie uchwał: 
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• Uchwała Nr 172-22 w sprawie wniosku złożonego przez Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego w Szczecinie o dzierżawę części nieruchomości  oznaczonej  w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka 217 w obrębie 4306 położonej w rejonie  ul. Średniej 

w Szczecinie, w celu urządzenia zieleni o powierzchni 90 m2 oraz pod drogę 

dojazdową o pow. 75 m2 

Głosowało: 8 osób; ZA – 8; PRZECIW – 0; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

• Uchwała Nr 173-22 w sprawie wydania opinii na dzierżawę gruntu o powierzchni 200 

m2 mieszczącego na działce nr 77 obręb 4029 na cele: rekreacyjne 

Głosowało: 7 osób; ZA – 7; PRZECIW – 0; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

• Uchwała Nr 174-22 w sprawie wydania opinii na dzierżawę gruntu mieszczącego w 

okolicach ul. Narzędziowej na działce nr 12/6 obręb 4033 na cele: rekreacyjne  

Głosowało: 8 osób; ZA – 5; PRZECIW – 0; WSTRZYMAŁO SIĘ – 3 

• Uchwała Nr 175-22 w sprawie organizacji w dniu 4 grudnia 2022 zabawy 

mikołajkowej dla dzieci i przeznaczenia na ten cel środków finansowych 

Głosowało: 8 osób; ZA – 8; PRZECIW – 0; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Ad. 7 Sprawy bieżące: 

• Do aktualizacji grafik dyżurów o nowych członków rady. 

• Zaplanowano sprzątanie siedziby rady osiedla. 

Ad. 8 Wolne wnioski 

• Alina Kordowska (przypomnienie): na wniosek sporządzić i wysłać pismo do 

Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie ciężarówek/TIRów poruszających 

się po osiedlu. 

• Alina Kordowska: prośba o pismo w temacie alejek na cmentarzu. 

• Alina Kordowska: ul. Cicha – prośba o zgłoszenie dziur w drodze. Deklaracja ze 

strony Małgorzaty Wleklak o zajęciu się tematem. 

• Marta Marczak: poruszenie tematu choinki osiedlowej, która co roku staje „przy 

pomniku” w Dąbiu. Odpowiedź: temat choinki został już rozeznany wcześniej przez 

Małgorzatę Wleklak. Zgodnie z otrzymanych informacji od WGK i ZDiTM nie ma 

możliwości podłączenia jakiegokolwiek oświetlenia świątecznego na osiedlach. 

Powodem są oszczędności miasta oraz wszystkich pozostałych jednostek 

podległych. Ponadto, rozwiązanie które kiedyś było praktykowane, tj. podłączenie 

prądu ze spółdzielni (klatka budynku przy ul. Mianowskiego 7-8) nie spełnia 

wymogów bhp i stanowiłoby zagrożenie dla przejeżdżających samochodów i 

pieszych z uwagi na wiszące kable pociągnięte nad drogą po drzewie. Stąd 

rezygnacja ustawienia choinki osiedlowej przez Radę Osiedla. 

• Udzielenie odpowiedzi dla p. Dziembaja w zakresie utworzenia widowni przy 

skateparku na boisku Orła. Deklaracja ze strony Małgorzaty Wleklak o zajęciu się 
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tematem i udzielenia informacji z uwagi, że jest autorką wygranego projektu w 

ramach SBO 2019. 

 

Ad. 9 Zamknięcie obrad. 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

 

Małgorzata Wleklak 

 

…………………………………….…………  

Sekretarz Rady Osiedla  

Protokół sporządziła 

 

Paweł Kurdziałek  

 

………………………………………...… 

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla 

Protokół zatwierdzi

 


