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Protokół  

Spotkanie Rady Osiedla Niebuszewo 

z dniu 25.06.2019 r. 

 

 

1. Otwarcie spotkania 

Przewodniczący Rady Osiedla stwierdził, że na spotkaniu jest kworum i spotkanie może 

być dalej kontynuowane. Na spotkaniu obecni są następujący członkowie rady: 

 

-zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

2. Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem budżetu na rok 2019. 

 

W głosowaniu udział wzięło – 13 

Głosów za – 12 

Głosów przeciw - 0 

Głosów wstrzymujących się – 1 

 

W tym: 

Zwiększenie kwoty o 150 zł za materiały biurowe 

(GLOSOWANIE: ZA: 13 osób; PRZECIW: 0 osób; WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 osób) 

Dieta przewodniczącego 

(GLOSOWANIE: ZA: 10 osób; PRZECIW: 3 osoby; WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 osób) 

Gadżety z logiem „RADY OSIEDLA” (m.in. opaski, magnesy, breloki, kubki) 

-przeznaczamy 2000 zł  

(GLOSOWANIE: ZA: 13 osób; PRZECIW: 0 osób; WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 osób) 

przeznaczenie środków na zakup namiotu w wysokości 1500 zł  

(GLOSOWANIE: ZA: 13 osób; PRZECIW: 0 osób; WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 osób) 

Zakup koszulek dla radnych osiedla w wysokości 50 zł netto/szt. 

(GLOSOWANIE: ZA: 13 osób; PRZECIW: 0 osób; WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 osób) 
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3. Przeprowadzenie dyskusji na temat Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

Przewodniczący przedstawił propozycje złożenia wniosków dotyczących doświetlenia 

przejść dla pieszych, projekt aktywne Niebuszewo i zagospodarowanie boiska 

betonowego przy SP 35. Po dyskusji ustalone zostało, że jeżeli pojawią się jakieś 

pomysły to skontaktujemy się i wspólnie napiszemy wniosek. 

 

4. Festyn Rady Osiedla Niebuszewo. Zostały zaproponowane dwa terminy – 07.09.2019 

oraz 14.09.2019. 

 

(GLOSOWANIE za terminem 07.09.2019: ZA: 7 osób; PRZECIW: 5 osób; WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 

osoba) 

(GLOSOWANIE za terminem 14.09.2019: ZA:5 osób; PRZECIW: 7 osób; WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 

osoba) 

 

Ze względu na posadzone rośliny w miejscu realizacji poprzednich festynów na Stawie 

Brodowskim zostało zaproponowane zorganizowanie imprezy na terenie SP 35. 

 

5. Charytatywny bal dla mieszkańców 

 

Został przedstawiony pomysł realizacji balu charytatywnego dla mieszkańców. Podczas 

dyskusji została przedstawiona propozycja miejsca – lokal „Kubuś” oraz została 

zaproponowana współpraca z okolicznymi Radami Osiedli. Wstępny termin to 

30.11.2019. 

 

6. Turniej koszykówki – Niebuszewo OPEN 

 

Przewodniczący Rady Osiedla kontynuując serię turniejów koszykówki 3x3 na 

Niebuszewie otrzymał dofinansowanie z programu Społecznik, co całkowicie pokryło 

koszty realizacji. Turniej ma odbyć się 21.07.2019 po raz 4 na naszym osiedlu. 

 

7. Konkurs fotograficzny 

 

- konkurs osiedlowy- charakter ogólny zdjęć osiedla- 

(GLOSOWANIE: ZA: 12 osób; PRZECIW: 0 osób; WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 osoba) 

 

8. Dyżury Rady Osiedla Niebuszewo oraz planowanie spotkań i różnych wydarzeń. 

 

Zaproponowane zostało stworzenie kalendarza Google. 

 

 

 

 

 

 



9. Gadżety Rady Osiedla Niebuszewo 

 

Propozycja realizacji gadżetów takich jak: 

-breloki 

-kubki 

-koszulki 

-opaski odblaskowe 

-magnesy na lodówkę 

 

10. Opinia w sprawie otrzymanych pism 

 

a) Pismo od mieszkańca w sprawie ławek na osiedlu – teren wspólnoty. 

 

b) Pismo od radnych RO 

 

-pismo w sprawie chodnika i oświetlenia ulicy Pszczelnej 

-interpelacja w sprawie zagospodarowania terenu przy ul. Pszczelnej 

-cykliczne obchody po osiedlu 

-droga i parking przy ul. Przyjaciół Żołnierza 

-wycieczka z przewodnikiem po osiedlu zabezpieczone środki - 500 zł 

 

c) Pismo w sprawie lewoskrętu przy ul. Jarogniewia 

(GLOSOWANIE ZA:5 osób; PRZECIW: 4 osób; WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 osoby) 

d) Opinia w sprawie projektu Warszewo 5 

Pozytywna opinia 

 

10. Rozmowy na temat inwestycji realizowanych za milion złotych 

Zbieranie pomysłów – można dosłać do Przewodniczącego Rady Osiedla 

11. Zamknięcie spotkania 


