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UCHWAŁA NR 27 / 22
RADY OSIEDLA ŻELECHOWA
z dnia …………………… 2022 r.

w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia
obejmującego świadczenie przez panią Monikę Szulc wolontariatu na rzecz Rady
Osiedla Żelechowa.

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, stanowiącego
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/769/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017
r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2017 r. poz. 2868) zmienionej Uchwałą Nr II/62/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18
grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 217) oraz zgodnie z
 art.  42 ust.  1 ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie z  24.4.2003  r.

Rada Osiedla Żelechowa uchwala, co następuje :

§ 1. Rada Osiedla Żelechowa wyraża zgodę na zawarcie porozumienia obejmującego
świadczenie na jej rzecz wolontariatu przez Panią Monikę Szulc w okresie od dnia
01 czerwca br. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2 W związku z § 1 Rada na podstawie obowiązującej procedury występuje do
Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej o podpisanie porozumienia pomiędzy
Gminą Miasto Szczecin a panią Moniką Szulc.

§ 3. Na mocy zawartego porozumienia, o którym mowa w § 2 wolontariusz będzie
wykonywał następujące świadczenia na rzecz korzystającego: Rada Osiedla
Żelechowa ul. Ostrowska 3/1 71-757 Szczecin w  miejscu siedziba RO ul. Ostrowska
3/1, 71-757 oraz w miejscach prowadzenia imprez organizowanych przez RO –
łącznie 50 godzin.
· udział w przygotowywaniu projektów pism przewodnich do instytucji, mieszkańców itp.;
· prowadzenie akcji informacyjnych o działaniach RO – m.in. roznoszenie ulotek,

rozwieszanie plakatów nt. organizowanych imprez;
· udział w organizowanych przez Radę Osiedla wydarzeniach, w tym ubieranie choinki

osiedlowej w okresie świątecznym – wykonanie ozdób, rozłożenie materiałów;
· przygotowywanie wraz ze Skarbnikiem Rady Osiedla dokumentacji finansowej do

zatwierdzenia przez WGK UM Szczecin oraz porządkowanie dokumentacji finansowej
(zamówienia, wnioski na finansowanie wydarzeń, faktury itp.) w segregatorze;

· inne prace niezbędne dla jak najlepszego funkcjonowania RO.

§ 4.   Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE:

W związku ze złożoną na dyżurze Rady Osiedla Żelechowa w dniu 17 maja br.
przez p. Monikę Szulc – uczennicę liceum ogólnokształcącego deklaracją o chęci odbycia
50 godzin wolontariatu w okresie od maja do 31.12.2022 r. oraz mając na uwadze zapisy §
7 ust. 2 Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, zgodnie z którym do zadań Osiedla należy
działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i wspieranie społeczeństwa
obywatelskiego Rada Osiedla Żelechowa uznaje za zasadne przyjęcie p. Szulc na
wolontariat.

Kamila Romaniak Arkadiusz Lisiński
Sekretarz Rady Osiedla Żelechowa Przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa

Małgorzata Badach
Skarbnik Rady Osiedla Żelechowa
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