PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA
RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
w dniu 19.03.2013 r.

Porządek:
1. Objazd osiedla z p. Prezydentem.
2. Prezentacja multimedialna.
3. Dyskusja.

W dniu 19.03.2013 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie RO KrzekowoBezrzecze związane z wizytą Prezydenta Miasta na osiedlu. Spotkanie zgodnie ze
wcześniejszymi ustaleniami członków Rady odbyło się w dwóch etapach:
-objazdowym, w czasie którego Prezydentowi zostały pokazane najbardziej problematyczne
miejsca na osiedlu, w którym udział wzięli p. Pieciukiewicz, p. Braciszewski, p.
Wierzchowski, p. Zys oraz p. Przewodniczący.
- dyskusyjnym w siedzibie Rady.
Wraz z Prezydentem na spotkanie przybył Doradca Prezydenta ds. Bezpieczeństwa,
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Pogodno oraz p. Dzielnicowy. P. Przewodniczący
powitał wszystkich przybyłych gości oraz członków Rady, obecnych 12 radnych (załącznik
lista obecności). P. Przewodniczący przedstawił przygotowaną wraz z p. Wierzchowskim
prezentację multimedialną o osiedlu i jego bolączkach. P. Prezydent ustosunkowywał się na
bieżąco do większości poruszonych tematów.
W sprawie połączenia ul. Sosabowskiego ul. Szafera i Al. Wojska Polskiego p.
Prezydent powiedział, że na razie nie jest planowany ten odcinek. P. Prezydent zachęcał do
założenia stowarzyszenia przez członków RO, które mogłoby otworzyć przed osiedlem nowe
możliwości, m. in. mogłoby mieć lepszy wpływ na zagospodarowanie Centrum RekreacyjnoSportowego.
W sprawie biblioteki na Zaściankowej p. Prezydent wyjaśnił jak wygląda procedura
zawierania porozumień między Urzędem Miasta a Urzędem Marszałkowskim. Zwrócił
uwagę, iż należy dokładnie obliczyć koszty remontu obiektu, które prawdopodobnie
przewyższyłby cenę budynku, a więc najlepszym wyjściem byłaby jego sprzedaż.
Poinformował również, iż ostatnio Biuro Prezydenta Miasta zajęło się działalnością bibliotek
miejskich. Według uzyskanych informacji, w niektórych filiach bibliotecznych miesięcznie
wypożyczana jest bardzo niewielka liczba książek (46), co sprawia, że generują one na darmo
bardzo dużo kosztów. Z tego też powodu, należałoby przeprowadzić analizę do czego obiekt
biblioteki mógłby być wykorzystany i jaka byłaby cena inwestycji.
W temacie drogi alternatywnej prowadzonej po tyłach poligonu p. Prezydent, zwrócił
uwagę, iż to przedsięwzięcie niosłoby dużo problemów – wywłaszczenia i wykupienia od
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to olbrzymie koszty. P. Prezydent zauważył, że to przedsięwzięcie musiałoby być podjęte
wspólnie z Gminą Dobra, gdyż większa część środków finansowych musiałaby być pokryta
przez Gminę Dobra, która winna wybudować drogę odprowadzającą ze swojej strony. P.
Prezydent poprosi o spotkanie z p. Derą, wójt Gminy Dobrej.
P. Prezydent uznał, iż bardzo trafna jest uwaga RO na temat rowów melioracyjnych.
Zapewnił, że za tej kadencji poszczególne wydziały mają ze sobą współpracować, aby
zminimalizować koszty i nie niszczyć powstałych już dróg.
Po zakończeniu omawiania przez p. Przewodniczącego prezentacji multimedialnej, p.
Gnoińska wręczyła p. Prezydentowi książkę, opisującą historię Krzekowa i Bezrzecza na
pamiątkę wizyty oraz opaski odblaskowe. P. Prezydent pochwalił profesjonalne
przygotowanie do spotkania. Oświadczył, że istnieje możliwość, aby pewne sprawy
rozwiązać w bliższej perspektywie, natomiast niektóre wymagają dłuższego czasu.
Poinformował, że przedstawione materiały zostaną wykorzystane na kolegium prezydenckim.
Zaprosił również członków RO na sesję, podczas której pokazane zostaną zadania
inwestycyjne w mieście, w tym także na poszczególnych osiedlach.
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