PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE
Z dnia 23 listopada 2015r.

Porządek posiedzenia:
1. Powitanie gości i członków Rady
a. Stwierdzenie prawomocności
b. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
c. Zatwierdzenie porządku
2. Sprawy personalne: sekretarka
3. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
4. Zarząd przez miesiąc:
a. Spotkania
i. Komisja komunalna Rady Miasta dotycząca ulicy Modrej
ii. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
iii. Spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta
iv. Pisma: policja, Wydział Inwestycji Miejskich
5. Finanse - uchwały:
a. Naprawa tablicy przy kościele
b. Plansza na sklepie: ,,Jesteśmy na Facebooku – polub nas."
c. Dwa wieszaki do siedziby Rady Osiedla
d. Zaproszenia na spotkanie opłatkowe
e. Skrzynka na listy
f. Woda do pojemników
6. Wnioski i propozycje
 Honorowa Krzekowianka

Ad. 1.
a. Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Pana Janusza Ferta. Przewodniczący
stwierdził prawomocność posiedzenia. Obecnych: 12 członków Rady Osiedla. Załącznik: lista
obecności.
b.

Został zatwierdzony protokół z poprzedniego posiedzenia. Jedna osoba wstrzymała się od
głosu.

c. Przewodniczący zaproponował porządek obrad jak wyżej, który został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 2.
Na wniosek przewodniczącego Rady podjęto uchwałę o zatrudnieniu sekretarki Rady
Osiedla – pani Edyty Rogowskiej. Rada wyraziła zgodę jednomyślnie, wszyscy głosowali za.

Ad. 3.
Rada Osiedla wystosowała pismo do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w sprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego na osiedlu. Na posiedzenie przybył poinspektor Dariusz
Zajdlewicz z KM Policji oraz Marcin Charęza – kierownik Referatu ds. Organizacji Ruchu z WGKiOŚ
Szczecin.
a. Ulice Wronia-Inspektowa-Drozdowa
Nagminne przekraczanie szybkości, duże niebezpieczeństwo. Na prośbę mieszkańców i Rady Osiedla
zamontowane zostały słupki na Inspektowej i Wronia, ruszyły prace nad częściową zmianą
organizacji ruchu na tych ulicach. Po porozumieniu z gminą Dobra zdecydowano się na ujednolicenia
oznakowania wjazdowego do kwartału tych ulic dla pojazdów ciężarowych. Dotychczas na części tych
ulic występowało ograniczenie pojazdów do 3,5 tony, na części nie. Teraz ma to zostać
uporządkowane. Ponadto na dwóch odcinkach ulicy Wroniej wprowadzona ma być strefa
zamieszkania na wniosek mieszkańców. Odnośnie jazdy pod prąd wprowadzanie będą kontrole
drogowe. Pan Przewodniczący zapytał o namalowanie piktogramów na jezdni informujących o strefie
zamieszkania oraz akcji ulotkowej wśród kierowców. Piktogramy nie są jednak możliwe ze względu
na nawierzchnię, która na tych ulicach jest polbrukowa i farba z takiej nawierzchni się zdziera i nie
przyczepia się do nawierzchni. W przyszłym roku przeprowadzona będzie akcja ulotkowa. Kierownik
WGKiOŚ oraz podinspektor Zajdlewicz poparli pomysł ulotek.
b. Ulica Drozdowa
Od ulicy Żyznej do Szerokiej jest ruch jednokierunkowy, ale w przeciwległym kierunku. Nagminna
jazda samochodów, pod tzw. „prąd”. Odnośnie jazdy „pod prąd” prowadzone będą kontrole Policji i
Straży Miejskiej. Ulica jest jednokierunkowa . W czasie wizji lokalnej projektanci stwierdzili brak
możliwości zbudowania ulicy dwukierunkowej.
c. Ulica Żniwna
Od roku wykonawca usiłuje zrealizować tam budowę chodnika oraz progów spowalniających.
Zdaniem Rady Zarząd Dróg I Transportu miejskiego lekceważy sprawę albo nie może dojść do
porozumienia z wykonawcą. SGI ma wybudować chodnik na odcinku od ulicy Szerokiej do ulicy
Sianokosów, ma być też wykonane przejście dla pieszych na ulicę Żyzną. Projekt nie przewiduje
przebudowy drogi.
d. Ulica Łukasińskiego
Mieszkańcy ulicy Łukasińskiego zwrócili się z petycją do Rady Osiedla o pomoc w zabezpieczeniu
ruchu na odcinku od ronda Powstańców Warszawskich aż do końca. Brakuje tam chodników,
oświetlenia, kanalizacji. Na poprzednim posiedzeniu Dyrektor Grabiec i Przewodniczący Komisji
Komunalnej Rady Miasta pan Marek Duklanowski obiecali iż do końca bieżącego roku na ulicy
Łukasińskiego zostaną zamontowane cztery progi spowalniające. W ocenie pana Marcina Charęzy,
zgodnie z przepisami na drodze dochodzącej do terenów wojskowych nie mogą być zamontowane
progi spowalniające. Budowa oświetlenia wiązać się będzie z ingerencją w drzewostan, na tej ulicy
wiele bez przebudowy nie można zdziałać. Odcinek Łukasińskiego prowadzący do strzelnicy jest
drogą wewnętrzną i w spisie ulic on nie istnieje. Mają być ustawione progi spowalniające co 90100m. Kierownik Charęza zapytał, czy mieszkańcy są w stanie złożyć się na oświetlenie tej ulicy.
Przewidywanym kosztem byłoby 70 tysięcy złotych za 18 lamp.
e. Ulica Modra

Przedstawiciele Rady Osiedla brała udział w posiedzeniu Komisji Komunalnej Rady Miasta oraz
posiedzeniu w strawie Budżetu Obywatelskiego. Pan Charęza poinformował, iż firma projektowa ma
ciężkie zadanie do wykonania ze względu na szerokość pasa drogowego, gdyż na klasę drogi, jaką jest
ulica Modra jest ona bardzo mała. Na ulicy tej przejeżdża 1500-1800 pojazdów na godzinę. Ulica
Modra jest na wzniesieniu, zatem budowa dróg rowerowych może być ciężka ze względu na wycinkę
drzew oraz wykonanie podjazdów do posesji. Rozważana jest realizacja pasu rowerowego, ale
odsuniętego od krawędzi jezdni specjalną opaską brukowaną. Różnica między pasem rowerowym a
jezdnią wyniesie około dziesięciu centymetrów wysokości, podobnie jak na ulicy Niepodległości.
Szerokość jezdni ma wykosić 3,25m, a pasy rowerowe będą miały szerokość po obu stronach od
1,5m do 2m. Na ulicy będzie ograniczenie prędkości, ale Referat do spraw Organizacji Ruchu nie
przewiduje innych ograniczeń. Ulice dochodzące do ulicy Modrej mają być na delikatnym
podwyższeniu, wymuszającym spowolnienie pojazdów dojeżdżających do niej. Oczekiwana jest teraz
pozytywna opinia projektanta na ten temat. Ulica Modra na czas remontu będzie zamykana
odcinkowo.
f.

Ulica Szeroka

Jako, IŻ projekt Rady Osiedla zajął w głosowaniu drugie miejsce, z budżetu dofinansowana zostanie
ścieżka rowerowa na ulicy Szerokiej. W piątek 26-go listopada pan Wojciech Barciszewski z małżonką
zostali zaproszeni do prezydenta miasta Szczecin jako wnioskodawcy i oficjalnie zostaną
poinformowani o tym, iż ścieżka zostanie dofinansowana. Ścieżka zostanie wykonana na odcinku od
ulicy Modrej do Żniwnej. Będzie to dwukierunkowa droga po jednej stronie jezdni.

Ad. 4.
Spotkania, w których Rada Osiedla wzięła udział w minionym miesiącu:
a. Komisja Komunalna Rady Miasta
b. Spotkanie zespołu Budżetu Obywatelskiego
c. Spotkanie z Zastępcą Prezydenta w sprawie skweru Misia Wojtka i ścieżki rowerowej.

Ad. 5.
Finanse:
a. Tablica informacyjna przy kościele została zdewastowana. Koszt naprawy wyniesie 300 zł.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały. Wszyscy głosowali ,,za”. Nikt nie
głosował ,,przeciw”, nikt się nie wstrzymał, Uchwała została podjęta jednomyślnie.
b. Przewodniczący i pani Pieciukiewicz zaproponowali powieszenie planszy z hasłem
zachęcającym do polubienia strony Rady na Facebooku. Koszt tablicy wyniesie 300 zł.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały. Wszyscy głosowali ,,za”. Nikt nie
głosował ,,przeciw”, nikt się nie wstrzymał, Uchwała została podjęta jednomyślnie.
c. Do siedziby Rady zakupione zostały dwa wieszaki naścienne oraz zaproponowano
wywieszenie skrzynki listowej, w której mieszkańcy mogliby składać swoje uwagi i prośby.
Łączny koszt 500 zł. Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały. Wszyscy
głosowali ,,za”. Nikt nie głosował ,,przeciw”, nikt się nie wstrzymał, Uchwała została podjęta
jednomyślnie.

d. Choinka osiedlowa. Każdego roku przeznaczane jest na nią 1000 zł. Przeprowadzono
głosowanie nad podjęciem uchwały. Wszyscy głosowali ,,za”. Nikt nie głosował ,,przeciw”,
nikt się nie wstrzymał, Uchwała została podjęta jednomyślnie.
e. Na spotkanie opłatkowe Rada Osiedla planuje przekazać nie więcej, niż 2000 zł.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały. Wszyscy głosowali ,,za”. Nikt nie
głosował ,,przeciw”, nikt się nie wstrzymał, Uchwała została podjęta jednomyślnie.
f. Wpłynął wniosek pana Sebastiana Kopańskiego o zaopiniowanie wydzierżawienia działki nr
37/9 obręb. 2054 pod namiot z fajerwerkami. Zarząd i Komisja Komunalna
zarekomendowali poparcie wniosku pana Kopańskiego. Członkowie Rady głosowali „za”. Nikt
nie głosował ,,przeciw”, nikt się nie wstrzymał, Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 6.




Pomnik ma być fundowany samodzielnie. Przewodniczący zwrócił się z prośbą o pomoc w
realizacji projektu. Sprawa Misia Wojtka jest teraz szeroko rozpropagowana na Facebooku I
w prasie. Pani Pieciukiewicz znalazła fundację, która udzieliła jej notarialnego pozwolenia na
zmianę w KRSie statutu fundacji. Poprzez tą fundację pani Pieciukiewicz chce zbierać środki
na pomnik. Kurier Szczeciński objął patronatem sprawę Misia Wojtka i będzie ją nagłaśniał.
Pan Przewodniczący przypomniał o rozdaniu Kart Życia. Cześć z nich rozdana została w
kościele, ale Rada Osiedla nadal ma egzemplarze do rozdania.

