
 

Protokół 
z zebrania Rady Osiedla Warszewo w dniu 06.06.2019r. 

 
Ad 1 
Przewodniczący stwierdził kworum i otworzył zebranie Rady. Na zebranie stawiło się 10 radnych 
według listy obecności – stanowiącej załącznik nr 1. Na zebraniu obecnych było dwoje gości: 
p.Danuta Posłuszna - prezeska stowarzyszenia “Nasze Warszwo” oraz p. Jan Posłuszny - radny 
miasta Szczecin z okręgu nr 5. Na protokolanta wybrano radnego Marcina Szneidera.  
 
Ad 2 
Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Osiedla w dn. 
15-05-2019. Wszyscy radni głosowali “za”. 
 
Ad 3 
Pani Danuta Posłuszna przedstawiła dokonania oraz plany stowarzyszenia i zachęciła radnych 
osiedlowych do zaciśnienia współpracy. 
Pan Jan Posłuszny pogratulował osiedlowcom wyboru w skład Rady oraz omówił inwestycje 
planowane w najbliższym czasie na terenie Warszewa. 
 
Ad 4 
W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Przewodniczący Dariusz Mikołajczyk poddał pod 
głosowanie plan finansowy na rok 2019. Wszyscy radni głosowali “za” 
 
Ad 5 
Przeprowadzono głosowanie ws. przyznania diety w wysokości 50% diety Przewodniczącego 
dla sekretarza Stanisława Pietrusewicza. Przewodniczący Dariusz Mikołajczyk argumentował to 
zaangażowaniem w sprawy osiedla  i dyspozycyjnością czasową sekretarza. 

● “za” - 9 głosów (Dariusz Mikołajczyk, Stanisław Pietrusewicz, Łukasz Wybraniec, Anna 
Smentek, Barbara Rachuta, Krzysztof Janicki, Magdalena Obuchowicz, Małgorzata Cydzik, 
Marcin Szneider) 

● “przeciw” - 0 głosów 
● “wstrzymał się” - 1 głos (Łukasz Kadłubowski) 

 
Ad 6 
Przeprowadzono głosowanie nad utworzeniem Komisji Ochrony Środowiska. Wszyscy radni 
głosowali “za”. 
 
Ad 7 
Przeprowadzono głosowanie nad utworzeniem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i 
Gospodarki Komunalnej. Wszyscy radni głosowali “za”. 
 
Ad 8 
Przeprowadzono głosowanie nad przeznaczeniem 80 tys. złotych z puli środków inwestycyjnych 
RO na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Jaworowego Stawu. 
Wszyscy radni głosowali “za”. 
 
Ad 9 
Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o wydanie opinii ws. dzierżawy części działki przy ul. Perlistej 
34. Teren znajduje się za ogrodzeniem po stronie posesji, jednak formalnie jest częścią działki 
drogowej. W związku ze śmiercią dzierżawcy umowa wygasła. Wniosek o ponowną dzierżawę 
składa córka zmarłego. Przeprowadzono głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii. Wszyscy 
radni głosowali “za”. 
 
Ad 10 
Do Rady Osiedla wpłynęło pismo od wiceprezydenta Wacinkiewicza w sprawie możliwości zajęcia 
stanowiska wobec projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
“Warszewo 5”. Radni postanowili spotkać się w tej sprawie i wypracować wspólne stanowisko 18 
czerwca o godz. 19 w siedzibie RO. 

 



Ad 11 
Sprawy bieżące i wolne wnioski: 

● pismo od dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 p.Teresy Kaliny ws. wsparcia dla inicjatywy 
przedłużenia trasy autobusu linii 51 do pętli “Podbórz” 

● Krzysztof Janicki: pomysł zmiany sposobu parkowania na ul. Kalinowej 
● wkrótce dojdzie do rozbiórki “Starej Kuźni” na rogu ul. Duńskiej / Sarniej 
● Łukasz Wybraniec: pomysł uruchomienia klubu Szachowego przy Radzie Osiedla 
● Anna Smentek: pomysł udziału w konkursie grantowym Santander “Tu mieszkam, tu 

zmieniam” - zakup 5 dystrybutorów na woreczki do psich odchodów.  
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
   Protokolant    Przewodniczący 
Marcin Szneider  Dariusz Mikołajczyk 
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