Posiedzenie Rady Osiedla
Krzekowo-Bezrzecze
dnia 03.04.2017r.

Porządek:
1.
2.
3.
4.
5.
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7.

Powitanie gości, radnych – stwierdzenie prawomocności. Minuta ciszy
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Poprawka do planu finansowego RO w sprawie zdarzeń okolicznościowych
Projektowane dane do budżetu miasta Szczecin na rok 2018
Dzierżawa p. Sebastian Kopański: pod namiot handlowy
Projekt ulicy Drozdowej wariant I
Organizacja ruchu w trakcie budowy ulic Modra-Koralowa – p. Sebastian Kmetyk ZDiTM do
wglądu
8. Wnioski propozycje

Ad. 1
Przewodniczący przywitał radnych i gości – Naczelnik Straży Miejskiej i Strażnik Miejski Artur
Stępowski oraz stwierdził prawomocność posiedzenia.
Następnie minutą ciszy uczczona została śmierć Członka i Przewodniczącego Rady Osiedla KrzekowoBezrzecze Wojciecha Braciszewskiego. Podane zostały również informacje o uroczystości
pogrzebowej, która odbędzie się w piątek (07.04) o godzinie 12.00 w Kościele pw. Świętej Trójcy przy
ulicy Szerokiej.
Ad. 2
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 06.02. Wszyscy głosowali „za”,
nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.
Ad.3
W związku z niespodziewaną śmiercią Wojciecha Braciszewskiego Rada postanowiła wprowadzić
poprawkę do Planu Rzeczowo Finansowego. Poprawka polega na wprowadzeniu rubryki „sprawy
losowe” czyli nieprzewidziane zdarzenia, które obejmować będą zakup wieńca, kwiatów, kondolencje
w prasie, różnego rodzaju jubileusze itp.
Wydatki te w przyszłych kwartałach przedstawiają się następująco w II kwartale - 500 zł i w III
kwartale - 250zł. Wydatki losowe obejmują więc łącznie kwotę 750zł.
W przypadku niewykorzystania wszystkich pieniędzy zostaną one przeniesione na inny kwartał lub
inną pozycję.
Podjęta została uchwała w tej sprawie. Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

Ad. 4
Wiceprzewodnicząca Rady Joanna Pieciukiewicz przedstawiła wnioski w sprawie projektu do Budżetu
Miasta na rok 2018:
ul. Misia Wojtka – potwierdzenie zarezerwowanej kwoty 800 tys. złotych na budowę ulicy (w tym
tygodniu zostanie ogłoszony konkurs na projektanta)
Skwer im. Misia Wojtka – wykonanie zostało zlecone Zakładowi Usług Komunalnych (ZUK) – jutro (tj.
04.04) na ich stronie internetowej ogłoszony zostanie konkurs na projekt placu zabaw. Wnioskować
będziemy o przyznanie kwoty 1 mln złotych. Rada posiada również rezerwę pieniężną, którą może
dofinansować projekt.
ul. Żyzna- wniosek do Prezydenta o 2 mln złotych na I etap budowy (cała budowa podzielona jest na
4 etapy) – projektant ma zostać „wyłoniony” do końca kwietnia
ul. Szeroka – w związku z licznymi przeszkodami -plan, gazociąg, odprowadzenie wody przy
posesjach, oświetlenie- związanymi z budową ścieżki rowerowej na tej ulicy zapadła propozycja
wykonania od podstaw kompleksowego projektu uwzględniającego wszystkie ww. czynniki. Rada ma
zamiar współpracować z wszystkimi podmiotami związanymi z pracami na tym terenie. Dodatkowo
WGKiOŚ jest „za” tym pomysłem. Kwota, która będzie wnioskowana w tej sprawie to 500 tys.
złotych.
W trakcie przedstawiania wniosków Radna Elwira Kocimska zwróciła uwagę na brak chodnika przy
ulicy Żniwnej (do Łukasińskiego). Mieszkańcy skarżą się, że brak jest jakiegokolwiek przejścia dla
pieszych (z jednej strony budowa, z drugiej zaparkowane samochody), a ulica jest ciemna i
niebezpieczna. W związku z tym podczas posiedzenia zapadła decyzja, że Radna zgłaszająca problem
zajmie się pilotowaniem sprawy i wraz z mieszkańcami stworzy pismo, a jednocześnie zostanie ona
uwzględniona we wnioskach do Projektu do budżetu Miasta – wnioskowana kwota to 100 tys.
złotych.
W sprawie tych wniosków została podjęta uchwała. Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był
„przeciw”.
Ad. 5
Przewodniczący przedstawił wniosek Sebastiana Kopańskiego ("PiroFan") dotyczący zaopiniowania
umieszczenia namiotu handlowego z fajerwerkami w dniach 27.12-31.12.2017 przy ulicy
Łukasińskiego 37/9 (ściana sklepu „Piotr i Paweł”). Podjęta została decyzja (uchwała) w tej sprawie –
Rada wydaje pozytywną opinię. Wszyscy są „za”.
Ad. 6
Zarząd Rady Osiedla wybrał I wariant budowy ulicy Drozdowej (wariant z wykupem skrawków
gruntów pod planowane chodniki) przedstawiony przez projektanta Andrzeja Chmielewskiego, który
obejmuje II etapy:
I etap – od Szerokiej do Żyznej
II etap – od Żyznej do Wroniej

Ad. 7
Projekt organizacji ruchu na czas budowy Modrej i Koralowej dostępny jest do wglądu jedynie w
ZDiTM (ul. Klonowica 5) u St. Specjalisty Sebastiana Kmetyka.

Ad. 8



Przewodniczący przedstawił sprawę związaną z warsztatem samochodowym Państwa
Gniadzik przy ulicy Szerokiej. Właściciele skarżą się na działania Rady i twierdzą, że Rada
Osiedla stwarza im problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Naczelnik Straży
Miejskiej zaproponował spotkanie przedstawicieli Straży Miejskiej, WGKiOŚ, Komendy Ruchu
Drogowego Policji oraz Akademii Ruchu Drogowego w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych
dotyczących oznakowania drogowego.



Wiceprzewodnicząca przedstawiła propozycję Pawła Wierzchowca, która dotyczy stworzenia
szlaku historycznego (Pogodno-Krzekowo-Łękno). W ramach tego pomysłu mają zostać
oznakowane zabytki i inne historyczne miejsca na osiedlu (chałupa, młyn itd.). Szlak będzie
liczył około 10 km i uwzględniać ma około 100 zabytków oznaczonych tablicami
informacyjnymi. Rada pozytywnie rozpatruje tę propozycję.
Przewodniczący poinformował o oświadczeniu rezygnacji Barbary Pankowskiej ze stanowiska
Radnej.
Radna Grażyna Walaszczyk zgłosiła problem włączenia ulicy Rozmarynowej do nowo
planowanej drogi (tzw. droga alternatywna) dojazdowej do Osiedla Słonecznego w gminie
Dobra Szczecińska przez gminę Dobra.




Protokowała: Julia Jagielska

