Posiedzenie Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
dnia 06.02.2017
Porządek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



8.

Powitanie gości, radnych, straży miejskiej, stwierdzenie prawomocności
UCHWAŁA: zatwierdzenie planu rzeczowo finansowego na rok 2017
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
UCHWAŁA: droga dojazdowa na spornej działce na Bezrzeczu
Wniosek o dzierżawę terenu przy ulicy Żyznej
Rozpatrzenie przeznaczenia przyznanych przez Komisję Inicjatyw Społecznych kwotę 6500 zł
Sprawy bieżące
ul. Drozdowa
ul. Modra
Ścieżka rowerowa ul. Szeroka
Wnioski, uwagi

Ad. 1
Przewodniczący przywitał radnych i gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia.
Ad. 2
W listopadzie poprzedniego roku została podjęta uchwała dotycząca projektu planu na rok 2017
jednak konieczne okazało się zatwierdzenie planu (nie projektu planu) rzeczowo-finansowego w
związku z tym członkowie Rady muszą podjąć nową uchwałę, wszyscy za, nikt przeciw, nikt się nie
wstrzymał.
Ad. 3
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (tj. 09.01), 12 osób za, 1 się wstrzymała.
Ad. 4
Andrzej Porożyński przedstawił dwa następujące wnioski ze spotkania w sprawie drogi dojazdowej
(ul. Grenadierów) na terenie Bezrzecza:
1. Pan Tadeusz Bogdarowicz wystąpił o służebność przejazdu do swojej posesji po drodze
biegnącej po spornej działce (wydzierżawionej Pani Ewie Przewie ) – do Rady wpłynął jego
wniosek o poparcie,
2. Pan Nowak chce złożyć wniosek w imieniu swoim i innych mieszkańców o zmianę
przeznaczenia spornej działki z funkcji budowlanej na teren zielony/rekreacyjny. W
przypadku, gdy plan ten nie zostanie zrealizowany Pan Nowak wystąpi również o służebność
przejazdu do swojej posesji, tak jak reszta zainteresowanych mieszkańców.
Stanowisko Rady w tej sprawie:


Poparcie wniosku Pana Tadeusza Bogdarowicza o służebność przejazdu do swojej posesji po
drodze biegnącej po spornej działce (wydzierżawionej Pani Ewie Przewie ),






Z chwilą złożenia wniosku przez Pana Nowaka o służebność przejazdu do swojej posesji po
drodze biegnącej po spornej działce, Rada udzieli poparcia takiemu wnioskowi,
Z chwilą ewentualnego złożenia wniosku/wniosków o zmianę przeznaczenia spornej działki z
funkcji budowlanej na teren zielony/rekreacyjny (z wyłączeniem możliwości sprzedaży) Rada
udzieli poparcia tej koncepcji, gdyż przychyla się do pozostawienia jej jako teren zielony z
funkcją rekreacyjną, co nie koliduje z prawami przejazdu mieszkańców do ich posesji.
Głosowanie: 9 osób za, 4 się wstrzymały.

Ad. 5
Sprawa wniosku Pana Palucha (mieszkańca ulicy Żyznej-Żniwnej) o wydzierżawienie rowu
melioracyjnego na ulicy Żyznej.
Przewodniczący Janusz Fert przypomniał o zeszłorocznym spotkaniu w tej sprawie, w którym oprócz
pana Palucha uczestniczyła Anna Bury z ZUK-u, która przedstawiła możliwości i warunki techniczne
realizacji tego wniosku. Mianowicie na podstawie specjalistycznego projektu uwzględniającego
prawo wodne można zamontować w rowie rury (nie ma możliwości zasypania rowu). Uzgodnione
zostało, że sprawa projektu leży po stronie Pana Palucha. Pomimo tego ponowny, tegoroczny
wniosek nie uwzględnia tego projektu w związku z tym Przewodniczący skontaktuje się z Panem
Paluchem w tej sprawie osobiście.
Ad. 6
W związku z koniecznością wysłania wniosków oraz projektów dotyczących przeznaczenia kwoty
przyznanej przez Komisję Inicjatyw Społecznych na małe inwestycje (6500zł) do 24.02 wśród Radych
zapada dyskusja, z której wynikają dwa pomysły na wykorzystanie tej kwoty:
1. Dostawienie urządzeń na placu zabaw dla dzieci w parku osiedlowym przy ulicy Modrej – 2
osoby za, 2 osoby się wstrzymały, reszta przeciw.
2. Dostawienie słupków ograniczających parkowanie samochodów na trawnikach przy ulicach:
Szeroka i Łukasińskiego – 12 osób za 1 się wstrzymała.
Ad. 7
Sprawy bieżące:
ul. Modra – pieniądze są, jednak w dalszym ciągu brak jest organizacji ruchu na czas budowy
ul. Drozdowa – ZDiTM zerwał umowę z projektantem w związku z czym sprawa tej drogi leży w
martwym punkcie
Ścieżka rowerowa na ulic Szerokiej – w związku z możliwością budowy chodnika (który w przyszłości
będzie ścieżką rowerową) tylko z nawierzchni mineralnej, konieczne spotkanie z projektantami i Dyr.
WGKiOŚ dotyczącym dalszego działania
Ad. 8

Planowanie spotkań z Prezydentem Miasta - spotkanie RO Krzekowo-Bezrzecze, Rada proponuje datę
20 marca (poruszenie spraw inwestycji, które nie doszły do skutku, min. ulica Drozdowa).
Przewodniczący informuje również o:




Szkoleniu WGKiOŚ na temat finansów, w którym uczestniczyć będą Przewodniczący oraz
Skarbnik Rady (Lilianna Gnoińska) – w połowie maja.
Propozycji publikacji spraw dotyczących osiedla w specjalnej zakładce dotyczących Rad
Osiedli w Kurierze Szczecińskim (raz w miesiącu).
Wydarzeniu dotyczącym prezentacji organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia
27.05 na Alei Kwiatowej (możliwość przedstawienia działalności Rady).

