PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE
Z dnia 18 stycznia 2016 r.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Powitanie, życzenia, stwierdzenie prawomocności
Omówienie i podjęcie uchwały ,,Plan rzeczowo-finansowy Rady Osiedla 2016".
Omówienie i dyskusja – umowa-zlecenie pani Edyty Rogowskiej.
Pismo ZUK ws. chodnika na ul. Szerokiej i dofinansowanie skweru gen. Sosabowskiego.
Zmiana terminu posiedzeń Rady Osiedla.
Zaproszenie Sołtysa Bezrzecza na spotkanie 2go lutego godz. 18 w Klubie na ul. Koralowej –
dotyczy wspólnego biegu 3km i 7km.
7. Wzmianki, uwagi, propozycje.

Ad 1.
a. Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Pana Janusza Ferta. Przewodniczący
stwierdził prawomocność posiedzenia. Obecnych: 8 członków Rady Osiedla. Załącznik: lista
obecności.
b. Protokół z poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony jednomyślnie, nikt nie wstrzymał się od
głosu.
c. Przewodniczący zaproponował porządek obrad jak wyżej, który został przyjęty jednomyślnie.

Ad 2.
Przewodniczący przedstawił Radnym koncepcję planu rzeczowo-finansowego na rok 2016
przygotowany przez Zarząd RO. W tym roku plan musiał być przygotowany z podziałem na kwartały.
Rada ma do wykorzystania 18 814 zł. Radni zapoznali się z koncepcją planu finansowo-rzeczowego
Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze na roku 2016. Zostało przeprowadzone głosowanie nad
propozycją uchwały. Nikt nie wstrzymał się od głosu, uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad 3.
Zatrudnianie przez Rady Osiedlowe pracowników stało się popularnym tematem medialnym.
W bieżącym miesiącu na łamach Głosu Szczecińskiego, Kuriera Szczecińskiego i Gazety Wyborczej
pojawiło się kilka artykułów rozważających kwestię legalności zatrudniania pracowników w
siedzibach Rad. Radni Miejscy Michał Wilkocki i Marek Duklanowski zakwestionowali zatrudnianie i
powierzanie obowiązków innym osobom, gdy wypełniać powinien je Sekretarz. Problem ten ma

zostać poruszony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Zgodnie ze statutem Rady Osiedla
(paragraf 34) można podejmować decyzje finansowe w dowolny sposób. W Kurierze Szczecińskim
pojawił się artykuł wymierzony w RO przedstawiający zarobki pracowników, a zaraz po nim zaczęły
pojawiać się inne artykuły. Umowa-zlecenie sekretarki została zamieniona na w planie finansoworzeczowym Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze na ,,usługi biurowe" ze względu na olbrzymie
zamieszanie związane z kwestią zatrudniania pracowników w Radach Osiedli (artykuły w Gazecie
Wyborczej, Głosie Szczecińskim, oraz Kurierze Szczecińskim a także w Internecie). Zwrócono się z
prośbą do naszego Radnego Michała Wolskiego o rozważenie kwestii legalności takich tekstów i
wniesienie o ewentualne sprostowanie niektórych z nich. Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
zamierza się ustosunkować do tekstów dotyczących naszej Rady.
Zdecydowano się również nie rezygnować z zatrudnienia pani Edyty Rogowskiej. Zarząd Rady
wnioskował o podjęcie uchwały w tej sprawie. Rada wyraziła zgodę. Głosowano jednomyślnie,
wszyscy głosowali za.

Ad 4.
ZUK przysłał do Rady Osiedla pismo w sprawie dofinansowania chodnika na ulicy Szerokiej.
Zaproponowano w nim Radzie przesunięcie 46 tysięcy złotych z funduszy przeznaczonych na remont
chodnika przy ulicy Szerokiej na budowę skweru gen. Sosabowskiego. Rada nie była zbyt zadowolona
z tego pomysłu, dopóki nie została zapewniona, iż brakujące środki na chodnik, który jest
priorytetem znajdą się.

Ad 5.
Przewodniczący zaproponował członkom Rady zmianę terminu odbywających się zebrań.
Trzeci poniedziałek miesiąca jest dniem stosunkowo późnym i zaproponowany został drugi
poniedziałek miesiąca. Kwestia ta zostanie jeszcze przedyskutowana na posiedzeniu w miesiącu
lutym. Przesunięcie terminu zebrań powinno wpłynąć na rozwiązanie większej ilości spraw Osiedla w
bieżącym miesiącu.

Ad 6.
Rada Osiedla otrzymała zaproszenie od Sołtysa Bezrzecza na spotkanie, które odbędzie się
2go lutego godz. 18 w Klubie na ul. Koralowej. Dotyczyć ma ono wspólnego biegu 3km i 7km. Rada
postanowiła wysłać trzy osoby prezentujące interesy osiedla na tym spotkaniu.

