PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE
W DNIU 04.04.2016r.
Obecni według załączonej listy obecności.
Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Osiedla.
Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia :
1.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla z dnia 07.03.2016r.
2.
Podjęcie uchwały o zatrudnienie pracownika administracyjnego oraz do sprzątania Rady
Osiedla.
3.
Przebudowa ul. Modrej i Koralowej.
4.
Informacje dotyczące ważnych posiedzeń komisji w Radzie Miasta.
5.
Informacje dotyczące Jasnych Błoni.
6.
Wolne wnioski.
Przedstawiony porządek obrad został zaakceptowany przez członków Rady.
Ad. 1. Radni zaproponowali, aby zmienić słowo „moralne” na „etyczne” w ostatnim zdaniu
protokołu z poprzedniego posiedzenia, a także szyk zdań z Ad. 3. oraz Ad. 4. Wszyscy obecni
głosowali „za”. Poprawki zostały naniesione.
Ad. 2. Przewodniczący przedstawił uchwałę dotyczącą zatrudnienia osoby do obsługi
administracyjnej oraz sprzątania siedziby Rady Osiedla. Poprzedniej pracownicy upłynął okres
zatrudnienia, postanowiono nie przedłużać umowy.
Wszyscy obecni głosowali za.
Ad. 3. Rada Osiedla przedstawiła propozycję wybudowania ścieżek rowerowych oddzielonych
wybrzuszeniem od jezdni przy ulicy Modrej oraz Koralowej, jednak projektant oraz Dyrektor
Wydziału Inwestycji nie zgadzają się na tę propozycję. Swoją postawę argumentują stwierdzeniem,
iż droga musiałaby być o ponad pół metra szersza, co wiązałoby się z wykupem działek
przylegających do ulicy, przesuwaniem płotów, wycinaniem zieleni, przez co koszt inwestycji
wzrósłby diametralnie. Zaproponowano oddzielenie ścieżki rowerowej farbą gruboziarnistą. Inne
uwagi zostały przyjęte.
Projekt drogi rowerowej na ulicy Szerokiej jest w trakcie realizacji, koniec wyznaczony
został na koniec czerwca, jednakże nikt nie potrafi rozwiązać problemu na wysokości „starego
młyna”, gdyż ścieżka rowerowa się nie zmieści.
Istnieje również problem dotyczący objazdu podczas remontu ulicy Modrej. Radni
zaproponowali utwardzenie ulicy Wroniej na odcinku od ulicy Inspektowej, aż do ulicy
Łukasińskiego oraz poszerzenie ulicy Żyznej i budowa chodników, a także wykupienie i budowa
łącznika ulicy Żołnierskiej (pomiędzy Żyzną, a Szeroką). Liliana Gnoińska zaproponowała zmianę
organizacji ruchu na ulicy Wroniej oraz Nowowiejskiej na ulice jednokierunkowe, co usprawni
przejazd. Zastępca Prezydenta – Michał Przepiera, prosi Radę Osiedla o opisanie swoich wniosków
i pomysłów dotyczących objazdu w trakcie remontu ulicy Modrej.
Joanna Pieciukiewicz oraz Wojciech Braciszewski zobowiązali się do wyjaśnienia
problemów związanych z projektowaniem drogi alternatywnej przez teren poligonu wojskowego.
Ad. 4. Zostały przekazane wnioski na „Małe inwestycje” o dotację 6 tysięcy złotych na urządzenia
sportowe. W dniach 6 i 7 kwietnia o godzinie 17 zbiera się miejska komisja w sprawie zasad
przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla.

Ad. 5. Dnia 5 czerwca odbędzie się festyn na Jasnych Błoniach. Przewodnicząca Rady Osiedla
Arkońskie – Niemierzyn zaproponowała, aby każda Rada Osiedla wystawiła swój namiot i
promowała swoje osiedla. Oświadczyła również, że posiada dwa namioty i jeden z nich może
pożyczyć, jeśli zostanie zapewniony transport.

Ad. 6. Wolne wnioski.
- W siedzibie Rady Osiedla nie działa kserokopiarka oraz internet. Urząd Miasta organizuje przetarg
na zakup kserokopiarek, między innymi dla Rad Osiedli. Internet natomiast od dłuższego czasu nie
może zostać uruchomiony. Wielokrotnie składane zażalenia pozostają bez rezultatu. W zamian
Urząd Miasta zapewnił Radzie Osiedla internet poprzez modem innej sieci.
- Rada Osiedla zwróciła się do Dyrektora ZBiLK o uporządkowanie terenu wokół budynku,
doprowadzenie klatki schodowej i pozostałych pomieszczeń do właściwego porządku. Czekamy na
odpowiedź. Obecni na posiedzeniu rady Strażnicy Miejscy zaproponowali spotkanie
przewodniczącego z Naczelnikiem Straży Miejskiej Oddział Zachód.
- 17 marca Rada Osiedla skierowała pismo do Gazety Wyborczej dotyczące nieprawidłowości w
trakcie posiedzeń Rady Osiedla. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Ustalono, że należy
sprawdzić, czy została naniesiona poprawka, a jeśli nie została, to Michał Wolski zaproponował
wysłać przypomnienie i jeśli to nie poskutkuje podać gazetę do sądu.
- Barbara Puciłowska zwróciła uwagę na smog i nieprzyjemny zapach spalin panujący na osiedlu.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że jest coraz więcej samochodów, a coraz mniej zieleni. Jest
także za dużo budynków postawionych jeden przy drugim, które zamykają obieg powietrza. Jest ich
zbyt wiele, a powstają plany budowy następnych. Trzeba pamiętać i zadbać o zieleń.

