
Porządek zebrania Rady Osiedla Żelechowa w dniu     03 / 11 / 2021 r.  

1. Powitanie i otwarcie Posiedzenia.

2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie  protokołu  z  posiedzenia  konstytuującego  Radę  Osiedla  Żelechowa

z dnia 18 /10 / 2021 r.

5. Informacja przebiegu dyżurów Radnych z dnia 19 i 26 / 10 oraz 2 / 11 / 2021 r.

6. Ustalenie harmonogramu i sposobu pełnienia dyżurów na rok 2021.

7. Informacja  o  przekazaniu  środków trwałych  stanowiących  majątek  Gminy  Miasto

Szczecin, będących w dyspozycji Rady Osiedla Żelechowa, według spisu z natury

z dnia 25 / 10 / 2021 r.

8. Informacja o przekazanej w dniu 25/10/2021 r. dokumentacji, która wpłynęła przed

ukonstytuowaniem się Rady Osiedla.

9. Informacja o aktualizacji strony internetowej Osiedla Żelechowa na oficjalnym portalu

urzędowym www.  osiedla.szczecin.pl  .

10. Informacja o przekazaniu zdjęć Radnych na potrzeby wystawienia legitymacji.

11. Informacja  o  konsultacjach  projektu  Budżetu  Miasta  Szczecin  na  rok  2022,

statutowym prawie jego zaopiniowania i  zgłoszenia wniosków do tego dokumentu

oraz skierowaniu zaproszenia na następne posiedzenie Rady Osiedla Żelechowa do

Radnych Rady Miasta z V Okręgu Wyborczego w celu omówienia ujętych w nim

zadań dotyczących terenu osiedla.

12. Informacja  o  skierowaniu  zaproszenia  na  następne   posiedzenie  Rady  Osiedla

Żelechowa do Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Straży miejskiej w celu

omówienia aktualnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego

na terenie osiedla.

13. Informacja  Skarbnika  o  obowiązujących  ustaleniach  dotyczących  finansowania

działań Rad Osiedli.

14. Podjęcie  Uchwały nr  1  / 21 w sprawie  przyznania diet Skarbnikowi i Sekretarzowi

Rady Osiedla.

15. Podjęcie  Uchwały nr  2  / 21 w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego na

2021 r.
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16. Dyskusja  nad  projektem  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania

przestrzennego miasta Miasta Szczecin (dokument dostępny na stronie internetowej

pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116284.asp)

17. Podjęcie  Uchwały  nr  3  /  21 w  sprawie  zgłoszenia  wniosków  Rady  Osiedla

Żelechowa  do   projektu  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Szczecin.

18. Podjęcie Uchwały nr 4 / 21 w sprawie ustalenia harmonogramu wydarzeń w ramach

statutowej  działalności  Rady Osiedl  Żelechowa na rzecz mieszkańców w 2021 r.

i  wystosowania  wniosków  do  dysponenta  przeznaczonych  na  ten  cel  środków,

o finansowanie z budżetowej rezerwy celowej.

19. Podjęcie Uchwały nr 5 / 21 w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń Zarządu

i Rady Osiedla Żelechowa w 2021 r.

20. Sprawy różne i wolne wnioski.

21. Zamknięcie Posiedzenia.
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