Posiedzenie Rady Osiedla
Krzekowo-Bezrzecze
8.05.2017
Porządek
1.
2.
3.
4.
5.

Powitanie gości, radnych, stwierdzenie prawomocności
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO
Nowe Statuty Rad Osiedli – Radio Plus 88,90 FM 11.05 – czwartki godzina 17.00
Spotkanie z Prezydentem Szczecina
Spotkanie w sprawie parkujących samochodów i skarg państwa Gniadzik – 15.05
godzin 12.00
6. Sprawa mieszkańca Bezrzecza – Piotra Kędziora
Ad.1
Przewodniczący przywitał gości, radnych, stwierdził prawomocność posiedzenia i przedstawił
jego porządek.
Następnie Przewodniczący przypomniał o dwóch rocznicach obchodzonych tego dnia.
Mianowicie 72 rocznica zakończenia II Wojny Światowej i 125 rocznica urodzin gen. bryg.
Stanisława Sosabowskiego. Przedstawiona została również relacja z uroczystości składania
kwiatów pod obeliskiem poświęconym Generałowi Sosabowskiemu, w której uczestniczyli
uczniowie gimnazjum nr 27 im. Generała Sosabowskiego, 64 Obronna Drużyna Starszoharcerska "Cień" im. Generała Sosabowskiego oraz członkowie Rady Osiedla KrzekowoBezrzecze. Zebrali zostali również poinformowani o możliwości obejrzenia w kronice TVP
Szczecin materiału z uroczystości.
Ad.2
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia 03.04. Wszyscy „za”, nikt „przeciw”,
nikt się nie wstrzymał.
Ad.3
Przewodniczący przedstawił informacje dotyczące 37 nowych Statutów Rad Osiedli, które
zostały zatwierdzone 18 kwietnia na Sesji Rady Miasta.
Jedną z najważniejszych poprawek jest zmiana ordynacji wyborczej polegająca na zmianie
zasady głosowania na 8 lub 11 kandydatów przez 1 mieszkańca na tzw. głosowanie 1 na 1, co
oznacza, że 1 mieszkaniec może zagłosować tylko na 1 kandydata.
Obecnie w sprawie ze zmian w statutach krąży wiele nieporozumień. W związku z czym 21
Rad Osiedlowych złożyło wniosek o 2 etap konsultacji w sprawie statutów do Prezydenta

Miasta. Prezydent zgłosił II etap konsultacji, ale Rada Miasta nie zagregowała na
przedmiotowy wniosek i odrzuciła go.
11 maja o godzinie 17.00 w Radio Plus 88,90 FM będzie miała miejsce audycja radiowa
podczas, której przedstawiciele Rad Osiedli będą dyskutować między innymi na temat
wyborów do Rad Osiedli.

Ad.4
W związku ze zbliżającym się spotkaniem z Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem
– 11 maja -na posiedzeniu omówione zostały kwestie, które zostaną poruszone. Mianowicie:
1. Ulica Modra
 Dlaczego mimo gotowego projektu i zapewnionych środków w budżecie WIM nie
ogłosił przetargu na wykonawcę?
2. Droga alternatywna
 Dlaczego miasto Szczecin nie egzekwuje umowy z gminą Dobra w sprawie budowy
połączeń alternatywnych i czasowego pozwolenia na przejazd przez ulicę
Zaściankową? (pismo)
3. Informacja o przygotowaniu inwestycji na osiedlu
a) projekt budowy ulicy Żyznej
b) projekt budowy ulicy Drozdowej
c) projekt budowy ulicy Misia Wojtka oraz zagospodarowania Skweru im. Misia Wojtka
 Czy miasto zapewni środki w przyszłym budżecie 2018 na realizację tych inwestycji?
 Odpowiednie wnioski do budżetu miasto 2018 zostały złożone przez Radę Osiedla
4. Ścieżka rowerowa oraz zagospodarowanie zachodniej strony ulicy Szerokiej
5. Ulica Generała Sosabowskiego (tzw. Nowoszeroka) na odcinku od ul. Szerokiej (przy
młynie) do ul. Szafera (przy ul. Romera):
 Kiedy możemy spodziewać się realizacji?
 Względem planu zawartego w budżecie miasta na lata 2016 – 2020 jesteśmy
opóźnieni już na starcie w kwestii złożenia gotowego projektu budowy i uzyskania
pozwolenia na budowę (to miał być max. Marzec 2017r).
 Kiedy nastąpią wykupy terenów pod tę drogę?
 Z czego wynika opóźnienie?
 Brak tej drogi spowoduje rozjechanie wszystkich uliczek całego naszego osiedla, a
Szeroka jest już przeciążona do granic możliwości.
 Droga ta ma stanowić tranzyt śródmiejski i jej brak powoduje utrudnienia dla
wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic. Brak ciągłości tzw. „trasy średnicowej”
stanowi kluczowe utrudnienie dla mieszkańców lewobrzeża, a nie tylko Krzekowa.
 Do tej drogi ma być podłączona droga alternatywna z gminy Dobra. Kiedy to będzie?

Ponadto:
Kwestia bezpieczeństwa na ulicy Żniwnej (wniosek mieszkańców).
Ad.5
Przewodniczący poinformował o planowanym spotkaniu z Naczelnikiem Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji, Dyrektorem ZDiTM, Naczelnikiem Straży Miejskiej Oddział Zachód,
Dyrektorem WGKiOŚ w sprawie rozstrzygnięcia spornej kwestii parkowania samochodów
przy ulicy Szerokiej (interpretacja znaków drogowych). Spotkanie odbędzie się 15 maja o
godzinie 12.00

Ad.6
Na posiedzenie RO przybył gość Piotr Kędziorek mieszkaniec Bezrzecza w sprawie
notorycznego wsypywania śmieci wzdłuż drogi ulicy Środkowej i Kaperskiej (przejazd od
drogi Rozmarynowej). Mieszkaniec zaproponował montaż monitoringu na własną rękę w
celu zidentyfikowania osób za to odpowiedzialnych. Pana Piotra interesuje uzyskanie
informacji dotyczących możliwości zamieszczenia omawianego monitoringu (jak wygląda
kwestia pozwolenia na tego typu działania, do kogo należy się zgłosić aby uzyskać zgodę itp.).
Sprawą zainteresowała się Rada Osiedla i najprawdopodobniej zostanie przedstawiona na
spotkaniu z Prezydentem Miasta Szczecin przez mieszkańca zgłaszającego problem.

Protokołowała Julia Jagielska

