PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE
dnia 20 lipca 2015r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy bieżące:
a) Wręczenie legitymacji radnym osiedlowym
b) Zapoznanie z pismami skierowanymi do:
 MOSiR
 WGKiOŚ
 ZDiTM
c) Informacja dotycząca przeglądu i konserwacji urządzeń w parku osiedlowym
d) Zapoznanie z pismem Komisji ds. Inicjatyw Społecznych w sprawie przeznaczenia
dodatkowych środków 5 tys. zł na zadania remontowo-inwestycyjne na osiedlu
e) Budżet Obywatelski 2015
f) Wydanie opinii w sprawie dotyczącej dzierżawy terenu
g) Ustalenie terminów posiedzeń Rady Osiedla w miesiącu sierpniu i wrześniu
h) Wydatkowanie środków z budżetu Rady Osiedla na zakup nośnika danych
i) Wolne wnioski
Ad. 1.
Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Pana Wojciecha Braciszewskiego.
Przewodniczący
stwierdził
prawomocność
posiedzenia.
Obecnych:
11
członków
Rady
Osiedla.
Załącznik: lista obecności.
Ad. 2.
Przewodniczący zaproponował porządek obrad jak wyżej, który został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3.
a) Pan Wojciech Braciszewski przekazał członkom RO legitymacje Radnym Osiedla
Krzekowo-Bezrzecze.
b) Od ubiegłego posiedzenia RO zostały skierowane następujące pisma:
 MOSRiR – pismo, które dotyczyło uaktywnienia działalności centrum
sportowo-rekreacyjnego (z 2004r.). Na przestrzeni czasu kontynuowano
wyposażanie tego boiska, m.in. w oświetlenie, wielofunkcyjne boisko, place

itp. W piśmie zwrócono uwagę na to, iż MOSRiR powinien organizować życie
sportowe tego obiektu, nieużywany jedynie marnuje się i niszczeje. W związku
z tym, że na terenie osiedla nie ma szkoły, nie ma również osoby, która
mogłaby pełnić rolę animatora sportu. Wiadomym jest, że jest zatrudniona
jedna osoba, która odpowiedzialna jest za utrzymanie czystości, otwieranie i
zamykanie tego obiektu. Jednakże Rada uważa, że wskazanym byłoby
zatrudnienie kogoś, kto na nowo wzbudziłby życie sportowe w tym ośrodku.
 WGKiOŚ – pismo zostało skierowane wraz z prośbą o to, aby zmienić
lokalizację śmietników przy ul. Szerokiej. Proponowana lokalizacja to rejon
kolektora, który wg Rady byłby lepszym miejscem, gdyż obecnie często wokół
śmietników pojawiają się odpady, które zamiast do kosza, trafiają obok niego.
Jest to nieładny widok, zwłaszcza, że obecnie śmietniki znajdują się w bardzo
bliskiej odległości od zabytkowej pompy.
 ZDiTM – pismo, które wyszło z Rady dotyczyło zamontowania tablicy
informacyjnej przy ul. Klonowica z informacją/znakiem do Rady Osiedla.
c) Urządzenia, które znajdują się w parku osiedlowym należą do RO. Urządzenia (dla
dzieci, plac zabaw) wymagają corocznego sprawdzenia stanu technicznego. Rada
Osiedla uznała, że konieczne jest wykonanie tych czynności sprawdzających, aby
zapewnić bezpieczeństwo dzieciom korzystającym z tego obiektu. Kilku Radnych
zaznaczyło, że nierzadko będąc w osiedlowym parku widzą dzieci, które (szczególnie
w okresie letnim) korzystają z tego dobrodziejstwa. Propozycja przeznaczenia kwoty
w
wysokości
600
zł
na
sprawdzenie
stanu
technicznego.
Przeprowadzono
głosowanie
nad
podjęciem
uchwały.
Wszyscy głosowali „za”, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
d) Przewodniczący posiedzenia Pan Wojciech Braciszewski zapoznał Radnych z pismem
Komisji ds. Inicjatyw Społecznych w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków w
kwocie 5 tys. zł na zadania remontowo- inwestycyjne na osiedlu. Pan Braciszewski
przedstawił swoją propozycję: zakup i montaż w parku osiedlowym jednego z
urządzeń „siłowni zewnętrznej”, proponowana firma to np. „Trainer” z Bydgoszczy,
która proponuje przyrządy do ćwiczeń plenerowych, koszt jednego urządzenia to
około 4,5-5 tys. Jest to inwestycja, która będzie przydatna dla wielu osób, zwłaszcza,
że w ostatnim czasie takich urządzeń w naszym mieście pojawia się coraz więcej.
Propozycja Komisji ds. Bezpieczeństwa Samorządności i Spraw Społecznych –
podobne urządzenie, mogłoby też zostać zamontowane właśnie we wcześniej
wspomnianym ośrodku sportowym przy ul. Modrej. Radni pozytywnie wypowiedzieli
się na temat tego typu inwestycji. Będzie to zalążek, aby w przyszłości być może
zakupić więcej takich urządzeń.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały.
Wszyscy głosowali „za”, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

e) Pan Braciszewski zapoznał Radnych Osiedlowych z najważniejszymi informacjami
dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego 2015. Radni zostali poinformowani o tym, że:
 do 31 lipca można składać wnioski do Budżetu
 od 3 do 17 sierpnia wnioski będzie analizował zespół opiniujący
 od 18 sierpnia do 11 września będą odbywać się spotkania z autorami
wniosków, wyjaśnienia, być może potrzebne będzie sprecyzowanie pomysłów
 do 14 września ma zostać przygotowana ostateczna lista zadań do głosowania
 od 1 października będzie odbywało się głosowanie
Pan Braciszewski proponuje budowę ścieżki przy ul. Szerokiej. Jako, że jesteśmy
niewielkim osiedlem, należałoby przyjąć konkretną taktykę tak, aby pozyskać jak
najwięcej głosów. Propozycje Radnych to przede wszystkim:
 szeroko pojmowane Social Media, poprzez które można dotrzeć przede
wszystkim do ludzi młodych, ale nie tylko. Również starsi nieustannie
monitorują stronę internetową, Facebook’a RO, a zatem tym kanałem
należałoby docierać do mieszkańców.
 Rowerowy Szczecin – być może również oni byliby zainteresowani naszą
inwestycją, a co za tym idzie chcieliby oddać głos na naszą inwestycję
f) Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze została poproszona o wydanie opinii dotyczącej
dzierżawy terenu (byłego terenu wojskowego, obecnie teren miejski). Firma, która
prosi o opinię, chciałaby zorganizować pole paintballowe na tym terenie. Radni w
dyskusji wyrażali swoje opinie na ten temat, z jednej strony stwierdzono, że jeśli
miałoby dojść do dzierżawy tego terenu, jednocześnie zostanie ograniczony dostęp
dla mieszkańców, którzy mieszkają w tamtejszej okolicy i wykorzystujących to miejsce
do spacerów. Z drugiej strony uznano to za ciekawą inwestycję, która być może
przyciągnęłaby osoby na nasze osiedle i jednocześnie uatrakcyjniła bazę
„rozrywkową”
na
naszym
osiedlu.
Przeprowadzono
głosowanie
nad
podjęciem
uchwały.
Głosów
„za”
–
5
Głosów
„przeciw”
–
5
Głosy
wstrzymane
–
1
Zgodnie z §17 ust. 5 Statutu Osiedla w przypadku równej liczby głosów „za” i
„przeciw’ w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos Przewodniczącego. Jako, że
Przewodniczący głosował „za”, uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
g) Pan Wojciech Braciszewski zaproponował Radnym Osiedlowym, w związku ze
Współfinansowaniem Inwestycji Rad Osiedli, których projekty należy złożyć
najpóźniej do dnia 15 września 2015r. i jednocześnie z zaplanowaną wcześniej
przerwą urlopową w miesiącu sierpniu, aby najbliższe posiedzenie Rady Osiedla
Krzekowo-Bezrzecze odbyło się nie w trzeci, a w drugi poniedziałek miesiąca, czyli 14
września 2015r. o godzinie 18:00. Ma to związek z tym, iż Rada Osiedla musi złożyć

h)

i)
j)

k)

l)

stosowną uchwałę dotyczącą inwestycji na rok 2016 (w kwocie 160 tys. zł) przed 15
września.
Pan Janusz Fert zaproponował, aby tą inwestycją była budowa chodnika przy ul.
Szerokiej (po drugiej stronie) i aby już teraz uchwalić stosowną uchwałę, jednak
większość Radnych zdecydowała, aby z decyzją poczekać do posiedzenia RO 14
września.
Wniosek o podjęcie głosowania nad uchwałą dotyczącą wydatkowania środków RO
na zakup dysku przenośnego, który jest niezbędny do zabezpieczenia ważnych
dokumentów Rady Osiedla. Propozycja wydatkowania środków w wysokości 200 zł.
Przeprowadzono
głosowanie
nad
podjęciem
uchwały.
Wszyscy głosowali „za”, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwałę podjęto jednomyślnie.
Pani Grażyna Walaszczyk zwróciła uwagę na sposób parkowania w parku
osiedlowym.
Mieszkańcy bardzo proszą o to, aby przy ul. Koralowej/Rozmarynowej, postawić
wiatę przystankową. Jest tylko ławeczka, a nie ma ochrony żadnej przed np.
deszczem. W mieście są wiaty, które są wąskie i można taką ustawić właśnie w tym
miejscu.
Zarząd RO w przedmiotowej sprawie wystosuje pismo do ZDiTM.
Pan Janusz Fert przedstawił zestawienie finansowe przez p. Ferta
6987+2999+9987,15. Należy wykonać korektę Budżetu Rady Osiedla KrzekowoBezrzecze na rok 2015. Rada Osiedla upoważnia Zarząd do wykonania.
Przeprowadzono
głosowanie
nad
podjęciem
uchwały.
Wszyscy głosowali „za”, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwałę podjęto jednomyślnie.
Pan Jerzy Mosiejczyk: informacja o wykonanie drogi Koralowej od szkoły do
Skarbimierzyc (ul. Welecka – droga wyjdzie za folwarkiem).

