PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE
Z dnia 15 lutego 2016r.

1. Powitanie gości i członków Rady, stwierdzenie prawomocności, zatwierdzenie porządku
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO.
3. Sprawy organizacyjne Rady:
a. Nieobecności nieusprawiedliwione
b. Zmiana terminu posiedzeń (powrót do terminów z poprzedniej kadencji)
c. Składanie wniosków
d. Spotkanie z prezydentem
4. Omówienie spotkania z radą sołecką i LZS Bezrzecze – wnioski.
5. Omówienie spotkania z projektantem chodnika na ul. Szerokiej – uwagi i wnioski.
6. Szkolenie rad osiedlowych i nowa organizacja Referatu Samorządów Osiedlowych.
7. Ataki radnych i mediów na problem zatrudniania pracowników w Radach Osiedlowych.

Ad. 1.
Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Pana Janusza Ferta. Przewodniczący stwierdził
prawomocność posiedzenia. Obecnych: 11 członków Rady Osiedla. Załącznik: lista obecności.
Powitano gości: kierownik oddziału prewencji komisariatu Pogodno – podinspektora Artura
Marciniaka, dzielnicowego – Pawła Morawskiego, naczelnika Straży Miejskiej, oddziału Zachód pana
Andrzeja Sieradzkiego.
Przewodniczący zaproponował porządek obrad jak wyżej, który został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 2.
Został zatwierdzony protokół z poprzedniego posiedzenia. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 3.
a. Poruszona została kwestia obecności członków RO na posiedzeniach. Ze względu na niską
frekwencję na ostatnim posiedzeniu rozważano, co jest nieobecnością usprawiedliwioną, a
co nie. Zgodnie z Uchwałą NR V/133/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007 r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin
(ordynacja wyborcza, rozdział XII, §40, pkt. 1 podpunkt 5) . Przewodniczący powinien zostać
telefonicznie lub pisemnie (mailowo) powiadomiony o przyczynach nieobecności.

a. Przewodniczący chce wrócić do dawnego układu terminów posiedzeń Rady Osiedla, gdy
posiedzenia Rady odbywały się w pierwszy poniedziałek miesiąca, a Zarząd zbierał się w
trzeci. Rada wyraziła zgodę jednomyślnie, wszyscy głosowali za.
b. Wnioski zgłoszone do Rady:

c.



Wniosek do Straży Miejskiej o nałożenie na właścicieli działki obowiązku usunięcia
śmieci widocznych z ul. Modrej naprzeciw ,,warzywniaka", na rogu ul. Modrej i
Porannej. Przez działkę przechodzi ciek wodny. Z takimi sprawami można zwracać się
bezpośrednio do tzw. Alertu WGKiOŚ, który zainterweniuje o wiele szybciej niż RO.
Tudzież wysłać maila bezpośrednio do Straży Miejskiej.



Wniosek o usytuowanie przy ul. Modrej znaku informującego o boiskach
sportowych, które są dostępne dla mieszkańców, a nie są widoczne z ulicy. Na
innych osiedlach takie znaki są. Przewodniczący zaproponował zgłoszenie się do
MOSiR lub Wydziału Sportu.



Wniesiono o ponowienie wniosku do ZDiTM w sprawie wiaty przystankowej przy ul.
Rozmarynowej. Przewodniczący oznajmił, iż wniosek nie zostanie ponowiony ze
względu na przebudowę ulicy Modrej.

Spotkanie mieszkańców osiedla z prezydentem Krzystkiem ma odbyć się w terminie
ustalonym przez prezydenta. Spotkanie najprawdopodobniej odbędzie się w sali, w szkole
bądź na plebanii. Rada Osiedla przygotuje do niego prezentację z tym, co zostało zrobione od
ostatniego spotkania (ścieżka rowerowa, projekt chodnika na Szerokiej) i zapytanie o
budowę infrastruktury w części ul. Łukasińskiego (progi spowalniające, chodniki, kanalizacja,
oświetlenie), ul. Drozdową, drogą alternatywną na czas remontu ul. Modrej oraz
przygotowanie jej do remontu i zapewnienie bezpieczeństwa oraz organizacja ruchu
drogowego.

Ad. 4.
Odbyło się spotkanie przedstawicieli RO z radą sołecką oraz LZS Bezrzecze w sprawie organizacji
wspólnego biegu osiedlowego. Na spotkaniu przedstawiony został wstępny projekt tego biegu wraz z
przewidzianą trasą oraz kosztorysem. Wstępną datą byłby pierwszy weekend września.
Maksymalnym kosztem tego przedsięwzięcia jest 7000zł. LZS Bezrzecze wycofało się z biegu ze
względu na ich własną imprezę osiedlową. Rada sołecka oczekuje od RO pomocy w znalezieniu
wolontariuszy, sponsorów i sprawach finansowych. Obecnie RO nie jest w stanie przeznaczyć
środków finansowych na organizację tego biegu. Przewodniczący zaproponował odłożenie sprawy na
następne posiedzenie Rady.

Ad. 5.
Wiceprzewodniczący i Radny spotkali się z projektantami chodnika na ulicy Szerokiej. Część od ul.
Gen. Sosabowskiego była gotowa i Rada ustaliła, iż chodnik zostanie zrobiony w całości i
przygotowała brakujące 150 tyś. na jego realizację. Odbyła się rozmowa z projektantem, który
poinformował, iż chodnik będzie miał 2m szerokości i wykonany zostanie z kostki polbrukowej.

Ad. 6.
19go lutego odbędzie się szkolenie dla Rad Osiedlowych na Sali sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin w
związku ze zmianą organizacji Referatu ds. Samorządów Osiedlowych. Przewodniczący zamierza
zebrać uwagi odnośnie działalności i propozycji dotyczących działania Referatu do tej pory i zachęcił
Radnych do udziału w szkoleniu.

Ad. 7.
W mediach nagminne były ataki na Rady Osiedli zatrudniających pracowników. Zainteresowani
Przewodniczący RO spotkali się w siedzibie RO Pogodno, by przedyskutować dalsze działania w tej
sprawie. Nowy kierownik Referatu oznajmiła, że sprawa zostanie jeszcze dokładnie rozpatrzona i
uspokojona poprzez wskazanie, iż statutowo RO mogą dowolnie dysponować przeznaczonym im
budżetem. Zatrudnienia się są jedynym problemem, radni miasta Szczecin utrudniają działalność Rad
na wielu innych płaszczyznach (np.. Budżet Obywatelski). Przewodniczący zaproponował powołanie
w Radzie Miasta ,,Komisji Etyki Radnego".



Na osiedlu doszło do włamań. Obecni goście przedstawili projekt mapy zagrożeń, która
zbiera informacje o zdarzeniach mających miejsce w różnych miejscach Polski i dotrzeć z
nimi do mieszkańców tych miejsc oraz podjęcie odpowiednich dla danego miejsca środków
ostrożności (wysyłanie patroli, stawianie posterunków policji). Pani Sekretarz
zaproponowała rozszerzenie na osiedlu systemu monitoringu, do którego policja miałaby
dostęp.

