
RADA OSIEDLA 
GŁĘBOKIE-PILCHOWO 
71-376 SZCZECIN 
UL.POGODNA 49

Szczecin, dnia 08.02.2021  
  

PROTOKÓŁ  NR 01/02/2021 
 z posiedzenia  Zarządu Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo  

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Rady Osiedla wg listy zamieszczonej na końcu 
protokołu. 
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Małgorzata Radlmacher przy następującym porządku ob-
rad: 

1. Stwierdzenie obecności członków Zarządu RO oraz zatwierdzenie porządku obrad.  
2. Posumowanie prac Zarządu za rok ubiegły i omówienie propozycji sprawozdania z prac RO w 

celu jego prezentacji do zatwierdzenia przez RO. 
3. Przyjęcie założeń do działalności RO na rok 2021. 
4. Zatwierdzenie planu finansowego RO na rok 2021. 
5. Sprawy bieżące. 

Ad 1.  
Zebranie odbyło się w biurze RO z zachowaniem odległości sanitarnych między radnymi. W po-
siedzeniu wzięło udział 4 radnych bezpośrednio i 1 radna z wykorzystaniem elektronicznego ko-
munikatora. Stwierdzono quorum i ważność statutową zebrania. 

Ad 2.  
Przewodnicząca RO przedstawiła propozycję sprawozdania z działalności RO przygotowaną w 
oparciu o informacje zebrane od poszczególnych komisji merytorycznych rady. Uzgodniono, że 
uzupełnienia do prezentowanego dokumentu zgłosi P.Porzycki po analizie zarchiwizowanych 
wniosków za rok ubiegły. Całość materiału zostanie przedstawiona do akceptacji członkom RO na 
następnym posiedzeniu. 

Ad 3.  
W związku z brakiem wiążących informacji dotyczących formuły działalności rad w okresie obję-
tym restrykcjami wynikającymi z pandemii oraz otwartej kwestii finansowania ich działalności 
postanowiono, że przygotowany zostanie wstępny plan aktywności i wydarzeń, który będzie pod-
stawą do opracowania preliminarza wydatków na na rzecz mieszkańców. 
Według aktualnego stanu wiedzy Rady mają do dyspozycji środki przewidziane w statucie na 
wypłatę diet dla członków zarządu oraz zryczałtowaną kwotę na bieżące funkcjonowanie Rady, 
która szacowana jest łącznie na ok. 8.500,- zł rocznie.  

Finansowanie planowanych corocznie wydarzeń na rzecz mieszkańców nie ma w chwili obecnej 
zapewnionego przez UM w Szczecinie finansowania. Wnioski celowe RO Głębokie-Pilchowo, po-
dobnie jak wnioski pozostałych RO składane będą na bieżąco, w UM Szczecin. Ich rozpatrywanie 
pod kątem możliwości realizacji odbywać się będzie w świetle obowiązujących na dzień składania 
wniosku ograniczeń oraz możliwości budżetowych miasta. 

Ta formuła budżetowa nie odnosi się do budżetu na inwestycje do zrealizowania na wniosek RO 
w całym okresie trwania kadencji. Przewodnicząca Rady zbierze propozycje wydarzeń zaplano-
wanych do realizacji w 2021 roku z propozycją budżetu. Całość materiału zostanie zaprezentowa-
na do wiadomości i akceptacji Radnych. 
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Ad 4.   
Skarbnik Rady, A.Sikora przedstawiła propozycję planu finansowego Rady Osiedlowej na rok 
2021, który wymaga akceptacji RO. 

Zarząd zwraca uwagę, że w świetle obowiązujących ograniczeń i wprowadzonych przepisów pre-
zentowana forma planu finansowego sprowadza się do wykazania w pozycjach kosztowych jedy-
nie wydatków na wypłaty diet wynikających z obowiązujących regulacji i przepisów. Uwzględnia-
jąc powyższe Zarząd podjął w głosowaniu jawnym uchwałę nr Uchwała 6/2021/Z przyjmującą 
plan finansowy na 2021 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniej-
szego protokołu. 

Ad 5. 
1. Przedyskutowano konieczność ustalenia z ZUK możliwości wprowadzenia korekt do złożony-

ch do realizacji wniosków inwestycyjnych: 
- Plac zabaw przy ul. Pogodnej 
- Plac zabaw przy ul. Miodowej w Pilchowie. 
Możliwość wprowadzenia ew. korekt ma na celu utrzymanie założonego reżimu finansowego 
dla realizowanych zadań. Możliwość wprowadzenia ew. korekt będzie miała sens po opraco-
waniu Projektów Budowlanych, na etapie sporządzania kosztorysu lecz przed ogłoszeniem 
przetargu na realizację ww projektów. 
Sprawę wyjaśni Małgorzata Radlmacher w WGK. 

2. Omówiono sprawę planowanego doposażenia Osiedlowego Centrum Sportowego w urządze-
nia siłowni. Wniosek powinien być skierowany do Wydziału Oświaty celem oszacowania 
kosztów jego realizacji. 

3. Ponownie poruszona została sprawa prawnego zabezpieczenia sposobu użytkowania terenu 
sportowego, przy szkole podstawowej przy ul. Jaworowej przez mieszkańców osiedla bez 
ograniczeń - teren otwarty. Wniosek taki został sformułowany w przekazanych do Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej Wnioskach do MPZP Głębokie opracowanych przez Radę Osiedlo-
wą. 

Na tym zebranie zakończono. 

Lista obecności na zebraniu: 

1. Małgorzata Radlmacher 
2. Małgorzata Ineza Jankowska 
3. Iwona Trzaska 
4. Paweł Porzycki 
5. Agata Sikora (za pośrednictwem elektronicznego komunikatora)

Protokołował   

Paweł Porzycki

Przewodnicząca

Małgorzata Radlmacher


