PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE
dnia 04.02.2013 r.

Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zmiany w Zarządzie Rady Osiedla:
- powołanie Komisji Skrutacyjnej
- głosowanie nad przyjęciem rezygnacji
- wniosek o powołanie na funkcję sekretarza
- głosowanie za przyjęciem wniosku
4. Sprawozdanie finansowe RO za rok 2012.
5. Protokół Komisji Rewizyjnej
- głosowanie nad absolutorium
6. Wnioski Zarządu w sprawie wizyty Prezydenta Miasta na osiedlu – marzec 2013 r.
7. Rozpatrzenie wniosku o dzierżawę działki 16/11 obręb 2049 Szczecin, pan Roman
Kownacki.
8. Rozpatrzenie wniosków o nazwy ulic:
- Spółka z.o.o. „Skarbonka Development”
- Joanna Sauk, Wojciech Drożdż
9. Wolne wnioski.

Ad. 1.
Przewodniczący powitał obecnych i stwierdził prawomocność posiedzenia.
Obecnych: 11 członków Rady Osiedla.
Załącznik: lista obecności.
Ad. 2.
Przewodniczący zaproponował porządek obrad jak wyżej, który został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
W związku ze złożoną przez p. Barbarę Puciłowską rezygnacją z funkcji Sekretarza Rady
Osiedla, została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie p. Przypis, p. Zys oraz p.
Aluchnia. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem rezygnacji. Głosy kształtowały się
następująco: 7 „za przyjęciem”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”. W wyniku
przeprowadzonego głosowania prośba p. Puciłowskiej została przyjęta.
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P. Przewodniczący postawił wniosek o powołanie na funkcję sekretarza p. Liliannę Gnoińską.
Została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie jak w poprzednim głosowaniu.
Przeprowadzono głosowanie nad powołaniem na funkcję sekretarza. Głosy kształtowały się
następująco: 10 „za powołaniem”, 1 „wstrzymujący”. W wyniku przeprowadzonego
głosowania Sekretarzem Rady Osiedla została p. Lilianna Gnoińska.
Ad. 4.
Na posiedzeniu zostało przedstawione sprawozdanie finansowe RO za rok 2012.
P. Przewodniczący odczytał poszczególne kwoty przeznaczone na działalność RO w roku
2012. Członkowie nie wnieśli uwag.
Ad. 5.
Na posiedzeniu został przedstawiony protokół Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej odczytał protokół sporządzony przez Komisję, składającą się z p. Mosiejczyka,
p. Gnoińskiej oraz p. Grodzkiego. Po przeprowadzonej corocznej, wewnętrznej
inwentaryzacji mienia znajdującego się w dyspozycji RO oraz dokumentów finansowych nie
stwierdzono żadnych braków oraz nieprawidłowości. Postawiony został wniosek o udzielenie
absolutorium dla Zarządu RO. Przeprowadzono głosowanie w wyniku, którego jednomyślnie
udzielono absolutorium, wszyscy członkowie głosowali „za”.
Ad. 6.
P. Przewodniczący przedstawił wnioski wypracowane na posiedzeniu Zarządu w sprawie
wizyty Prezydenta Miasta na osiedlu. P. Przewodniczący przedstawił plan wizyty
wypracowany na posiedzeniu Zarządu. W składzie 4 osobowej ekipy, która pojedzie na
objazd, ukazujący osiedlowe problemy będą: p. Przewodniczący, p. Braciszewski, p.
Pieciukiewicz oraz p. Zys.
P. Zys zajmie się głównie sprawą przysparzającej problemy komunikacji na osiedlu, chciałby
pokazać zły stan dróg i chodników na Bezrzeczu, samowolę budowlaną, a także zwrócić
uwagę na procedury urzędowe, które utrudniają działania RO. Zaproponował również
pokazanie biblioteki na ul. Zaściankowej, która stoi pusta zamiast zostać przekazana na cele
społeczne, ośrodek kultury. P. Braciszewski chciałby zaprezentować Centrum Sportowo Rekreacyjne, a także chodnik na ul. Szerokiej. P. Przewodniczący zaproponował pokazanie
Krzekowa - łącznika od ul. Szerokiej do Żyznej i ul. Żniwną, która nie ma chodników i jest
nieoświetlona. Po zakończeniu objazdu, zaplanowano spotkanie z Prezydentem na sali, gdzie
członkowie chcieliby poruszyć następujące tematy: sprawę spółdzielni Magnolia oraz sprawę
wycinki drzew i nasadzeń. Członkowie Rady wnieśli swoje propozycje do przedstawionego
przez Zarząd planu. P. Przypis zgłosił propozycję przewiezienia Prezydenta ul. Drozdową,
która jest bez infrastruktury oraz zwiększenia częstotliwości jazdy autobusu z Bezrzecza na
Łukasińskiego. P. Borowicz prosił o zaznaczenie problemu S 10, planowanej do Lubieszyna,
która ma się bezpośrednio połączyć z Łukasińskiego. P. Pieciukiewicz zaproponowała
poruszenie tematu zabezpieczenia terenu pod szkołę na osiedlu. Członkowie Rady zgodnie
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ustalili, że największe problemy osiedla są związane z komunikacją i infrastrukturą. P.
Przewodniczący prosił o przemyślenie i sporządzenie dodatkowych wniosków w sprawie
planu wizyty Prezydenta Miasta.

Ad. 7.
Rada Osiedla rozpatrzyła wniosek o dzierżawę działki 16/11 z obrębu 2049 p. Romana
Kownackiego, który poprosił o dzierżawę działki celem prowadzenia działalności handlowej
w zakresie obrotu artykułami ogrodniczymi. P. Kownacki zamierza zagospodarować w/w
działkę poprzez wykonanie ogrodzenia, postawienie pawilonu handlowego oraz
przygotowanie terenu wystawowo-handlowego. Przeprowadzono głosowanie, RO głosowała
jednomyślnie, wniosek zaopiniowano pozytywnie pod warunkiem wykonania bezpiecznego
wjazdu i wyjazdu na teren powyższej działki oraz stworzenia miejsc postojowych dla
przyszłych klientów na terenie tejże działki. Ulica Żyzna jest zbyt wąska, aby samochody
parkowały na niej. Powodowałoby to utrudnienia w ruchu drogowym i stwarzało
niebezpieczeństwo kolizji. Przeprowadzono głosowanie, RO głosowała jednomyślnie,
wniosek zaopiniowano pozytywnie.
Ad. 8.
Rozpatrzono wnioski o nadanie nazwy ulic. Pierwszy został złożony przez spółkę z.o.o.
„Skarbonka Development”, która wniosła o nazwanie zespołu 24 domów bliźniaczych
usytuowanych przy ul. Wroniej ( pozwolenie na budowę nr 1546/2011 z dnia 28.09.2011 r.)
ulicą „Różany Zakątek”. Przeprowadzono głosowanie, wszyscy członkowie głosowali „za”.
Drugi wniosek został złożony przez p. Joannę Sauk oraz Wojciecha Drożdż. Działki drogowe
nr 24/22, 23/13 i 23/12 wnioskodawcy pragną nazwać ulicą „Anny Marii”. Przeprowadzono
głosowanie, RO głosowała jednomyślnie, wniosek zaopiniowano pozytywnie.
Ad. 9.
Wolne wnioski – brak.

Protokołowała
Justyna Rudzińska
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