Posiedzenie Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
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Powitanie gości, radnych, życzenia noworoczne, stwierdzenie prawomocności
Przyjęcie ślubowania od Pani Elwiry Konsueli Kocimskiej
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia, tj. 05.12.2016r.
Plan rzeczowo-finansowy RO na rok 2017
Informacja ze spotkania z Dyrektorem ZDiTM oraz Dyrektorem Adamczykiem (park
międzyosiedlowy)
1. Wniosek o dzierżawę drogi dojazdowej do posesji ul. Grenadierów 19A nr działki 63B przez
działkę 77/6 rozpatrzy Komisja Komunalna Rady
Ad. 1
Przewodniczący przywitał radnych, złożył życzenia noworoczne oraz stwierdził prawomocność
posiedzenia.
Ad. 2
W związku z rezygnacją Wojciecha Braciszewskiego został powołany nowy członek Rady pani Elwira
Kocimska, która podczas posiedzenia złożyła ślubowanie oraz przedstawiła pare zdań o sobie.
Ad. 3
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla z dnia
05.12.2016r. - 8 osób za, 3 osoby się wstrzymały.
Ad. 4
Skarbik Rady Lilianna Gnoińska informuje, że plan rzeczowo-finansowy w kwestii podziału nie jest
aktualny. Mianowicie w przeciwieństwie do poprzedniego roku 2016 większość środków z budżetu
zostanie wydanych w III kwartale by zapobiec pozostaniu dużej ilości wolnych środków na koniec
roku (co miało miejsce w roku poprzednim).
Ad. 5
Wiceprzewodnicząca Rady Joanna Pieciukiewicz przedstawiła relację ze spotkania z Dyrektorem
ZDiTM oraz Dyrektorem Adamczykiem:
 ulica Żniwna - pieniądze wciąż nie trafiły
 ulica Drozdowa - Dyrektor zobowiązał się dowiedzieć o przetargu jak najszybciej
 ulica Szeroka (ścieżka rowerowa) - nie ma odpowiedzi z urbanistyki, Dyrektor obiecał
natomiast dobudować brakujące podjazdy (między innymi do kościoła i ronda)
 Nowe tablice z oznaczeniem ulic - występują w nich błędy - nieprawidłowe określenie
dzielnicy przy nazwy danej ulicy - błędy mają zostać poprawione

 Nowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego parku międzyosiedlowego przy ulicy
Taczaka, który obejmuje budowę zajezdni autobusowej oraz mieszkań przy obiekcie
(wkraczając na jego teren).
 Joanna Pieciukiewicz przedstawia uczestnikom posiedzenia wizualizację projektu. Wśród
radnych przebiega dyskusja, z której wynika, że pomysł ten jest niekorzystny dla
mieszkańców osiedla Krzekowo-Bezrzecze. Mianowicie mieszkańcy aktywnie korzystają z
obiektu, a plan ma na celu ograniczenie jego terenu oraz dalszego rozwoju. W związku z tym
radni podejmują decyzję by wesprzeć Radę Osiedla Pogodno (na terenie, którego znajduję się
park) i zakwestionować projekt planu. Zostaje podjęta uchwała w tej sprawie - wszyscy "za",
nikt "przeciw". Ze względu na mijający termin składania opinii jeszcze tego samego dnia
zostaje napisane oraz wysłane pismo do Prezydenta Miasta, które sprzeciwia się projektowi.
Ad. 6
W tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej RO w sprawie wniosku o dzierżawę
drogi dojazdowej do posesji ul. Grenadierów 19A nr działki 63B przez działkę 77/6, w którym
uczestniczyć będą Grażyna Walaszczyk , Andrzej Porożyński, Małgorzata Borysiewicz,
Waldemar Szajner oraz mieszkańcy zainteresowani sprawą.

Protokołowała
Julia Jagielska

