PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE
dnia 04.03.2013 r.

Porządek posiedzenia:
1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wizyta dzielnicowego policji.
4. Uzupełnienie Komisji Rewizyjnej.
5. Zadania przed wizytą Prezydenta.
6. Rozpatrzenie wniosku o nazwę ulicy – ul. Joanny.
7. Rozpatrzenie wniosku o dzierżawę działki - Pozbruk.
8. Wolne wnioski.

Ad. 1.
Przewodniczący powitał obecnych i stwierdził prawomocność posiedzenia.
Obecnych: 13 członków Rady Osiedla.
Załącznik: lista obecności.
Ad. 2.
Przewodniczący zaproponował porządek obrad jak wyżej, który został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
P. Paweł Morawski, dzielnicowy policji został zaproszony na posiedzenie RO. Przedstawił
propozycję organizacji patroli obywatelskich składających się z członków Rady Osiedla. P.
Zys uważa, ze takie patrole nie są potrzebne na osiedlu. P. Barciszewski również był
przeciwny, ze względu na bezpieczeństwo członków RO, nie mających ubezpieczenia. P.
Przewodniczący ustali z dzielnicowym daty dyżurów dzielnicowego w Radzie Osiedla.

Ad. 4.
Na posiedzeniu uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej. P. Puciłowska zgłosiła swoją
kandydaturę. Przeprowadzono głosowanie, wszyscy głosowali „za”, decyzję podjęto
jednomyślnie.
Ad. 5.
RO została poinformowana o dokładnym terminie wizyty Prezydenta na osiedlu, który został
wyznaczony na 19 marca o godzinie 16:30. Plan ustalony na wcześniejszych posiedzeniach
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nie uległ zmianie. Zgodnie z tym co ustalił Zarząd, Prezydent otrzyma notatkę, która zwięźle
przedstawi osiedlowe problemy. P. Zys zajmie się omówieniem ul. Modrej, Koralowej,
Zaściankowej, p. Braciszewski Centrum Sportowym oraz oświetleniem i chodnikami na ul.
Szerokiej, p. Pieciukiewicz zajmie się ul. Wronią, Inspektową, łącznikiem oraz Żniwną i
Drozdową. P. Borowicz sporządzi notatkę o drodze S-10, p. Walaszczyk napisze o wycince
drzew i nasadzeniach. P. Przewodniczący poruszy temat rowu melioracyjnego przy ul.
Wroniej oraz biblioteki, a także lamp solarnych i podłączenia do kanalizacji na ul. Szerokiej.
P. Gnoińska zajmie się przygotowaniem logistycznym spotkania.
P. Wierzchowski z P. Przewodniczącym postarają się przygotować prezentację
multimedialną. P. Wierzchowski pojedzie z p. dzielnicowym i zajmie się fotografowaniem
wizyty. Zdjęcia zostaną później umieszczone na stronie internetowej RO. Członkowie
przypuszczają, że przejazd po osiedlu zajmie ok. 1 godziny, spotkanie w siedzibie Rady
zacznie się ok. 17:30.
Ad. 6.
Do RO wpłynął wniosek o nazwanie działki 23/12 ulicą Joanny. Na złożonym wniosku
znajdują się podpisy wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Przeprowadzono
głosowanie, wszyscy głosowali „za”, wniosek przyjęto jednogłośnie.
Ad. 7.
Rozpatrzono wniosek o dzierżawę działki przez firmę Pozbruk. Działka ma zostać
przeznaczona na prezentację produktów Pozbruku, które zostaną przedstawione na ścianach
oraz zostanie nimi wyłożone podłoże. Działalność na tej działce będzie miała charakter
wyłącznie reklamowy, handel będzie odbywał się w innym miejscu. RO miała wybrać jedno z
trzech miejsc, które miałoby zostać przeznaczone na ten cel. P. Molenda oraz pozostali
członkowie opowiedzieli się za miejscem obok basenu ppoż. Przeprowadzono głosowanie,
12 osób głosowało „za”, jedna się wstrzymała. W wyniku przeprowadzonego głosowania RO
zaopiniowała wniosek pozytywnie, wybierając miejsce obok basenu ppoż i zezwalając na
dzierżawę na okres 3 lat.
Ad. 8.
Wolne wnioski:
P. Zys przygotował 2 pisma w sprawie ul. Zaściankowej. Poinformował, że jutro na
Bezrzeczu odbędzie się zebranie sołeckie z udziałem pani Wójt Gminy Dobra, na którym
zostanie przedstawione coroczne sprawozdanie, w tym również informacje dotyczące ul.
Zaściankowej. P. Zys zamierza uczestniczyć w spotkaniu oraz w imieniu RO przedstawi
propozycję budowy drogi alternatywnej dla ulicy Modrej (poprzez poligon i połączenie z
aleją Wojska Polskiego).
P. Walaszczyk poruszyła temat stowarzyszenia. P. Przypis posiada wszelką dokumentację
związaną z tym przedsięwzięciem, a ostatnimi czasami rzadko pojawia się na posiedzeniach
RO. P. Przewodniczący przeprowadzi rozmowę z p. Przypisem.
P. Przewodniczący poruszył temat biblioteki na ul. Zaściankowej. P. Przewodniczący był na
spotkaniu u Wicemarszałka w tej sprawie. Urząd Marszałkowski od grudnia jest gotowy na
przekazanie budynku, jednak Urząd Miasta nie chce go przyjąć. P. Latkowska nie chce
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udostępnić treści porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem
Marszałkowskim. P. Przewodniczący zadeklarował dalsze działania w tej sprawie. P.
Pieciukiewicz zaproponowała, aby zainteresować tematem media – Kurier Szczeciński.
Przeprowadzono dyskusję na temat nowej ustawy śmieciowej. P. Pieciukiewicz
zaproponowała, aby RO wystąpiła z wnioskiem do Komisji Komunalnej Rady Miasta o
informację, skąd wzięła się taka stawka za śmieci i jaka część z pobranych od mieszkańców
pieniędzy zostanie przekazana na administrację i obsługę, a jaka do firmy, zajmującej się
wywozem śmieci.
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