Posiedzenie Rady Osiedla
Krzekowo-Bezrzecze
05.06.2017r.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
·
·
4.
5.
6.
·
·
7.

Powitanie gości, radnych, stwierdzenie prawomocności - zatwierdzenie porządku
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
Wnioski mieszkańców:
Dzierżawa - wniosek p. Małgorzaty Koczwara
Nadanie nazwy ulicy
Zagospodarowanie kwoty 6,5 tyś z Komisji Inicjatyw Społecznych
Przedłużenie umowy z p. Julią Jagielską
Zastępca Prezydenta Miasta:
droga alternatywna
ul. Gen. Sosabowskiego
Sprawy mieszkańców

Ad. 1
Przewodniczący przywitał członków posiedzenia: Radnych oraz gości - mieszkańców, Policję i Straż
Miejską. Stwierdził prawomocność posiedzenia i przedstawił jego porządek uwzględniając zapowiedź
wizyty Prezydenta Michała Przepiery na posiedzeniu, który ma przedstawić między innymi kwestie
drogi alternatywnej (łączącej Gminę Dobra z miastem Szczecin) i ulicy Gen. Sosabowskiego.
Ad. 2
Zatwierdzenie protokołu poprzedniego Posiedzenia RO - 08.05. Głosowanie- 9 osób "za", nikt
"przeciw", 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ad. 3
Wnioski mieszkańców:
·

Wniosek numer 1

Wniosek o dzierżawę i zagospodarowanie pasa przy ulicy Koralowej (obecnie jest to zaniedbany
teren śmieci).
Członkowie Rady nie widzą przeciwwskazań dla poparcia wniosku. Radna Grażyna Walaszczyk
zaproponowała jednak uwzględnienie zastrzeżenia sprzedaży działki.
W związku z tym wypłynęły dwie propozycje uchwał:
Ø Wydzierżawienie terenu bez przeciwwskazań - 4 osoby "za"

Ø Wydzierżawienie terenu z zastrzeżeniem sprzedaży - 5 osób "za", 1 osoba się wstrzymała Uchwała przegłosowana większością głosów.
·

Wniosek numer 2

Wniosek o nadanie nazwy ulicy "Szafranowa". Sprawa dotyczy ulicy na Krzekowie (ulica boczna od
Wroniej wewnątrz działek), która jest w trakcie budowy i zagospodarowania. Głosowanie: wszyscy
"za", nikt "przeciw", nikt się nie "wstrzymał".
Ad. 4
Na szkoleniu w Łukęcinie (w którym brał udział Przewodniczący i Skarbik RO) ZDiTM przekazał
informację, że zakup i montaż słupków ograniczających parkowanie samochodów przy ulicy Szerokiej
i Łukasińskiego, o które Rada zawnioskowała w ramach budżetu z Komisji Inicjatyw Społecznych
ZDiTM pokrył z własnych finansów.
W związku z tym przyznana przez KIS kwota 6500zł nie została wykorzystana. Na posiedzeniu Zarządu
Rady członkowie uzgodnili propozycję przeznaczenia zaoszczędzonej kwoty na zorganizowanie
festynu osiedlowego w Parku Międzyosiedlowym przy ulicy Kutrzeby wspólnie z RO Pogodno. Termin
festynu jest planowany na wrzesień i tematycznie ma być związany z rozpoczęciem roku szkolnego.
Głosowanie: 8 osób "za" (głosowanie na końcu posiedzenia 2 osoby wyszły).
Ad. 5
Podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia umowy pracownikowi biurowemu Julii Jagielskiej (umowa do
końca bieżącego roku). 8 osób "za"(głosowanie na końcu posiedzenia 2 osoby wyszły).
Ad. 6
Wypowiedź Zastępcy Prezydenta Michała Przepiery:
Droga alternatywna łącząca gminę Dobra z miastem Szczecin:
·
·
·
·
Ø
Ø

Ø
·
Ø

Pan Prezydent przedstawił członkom posiedzenia planszę obrazującą obecną koncepcję drogi
alternatywnej
Droga ta ma być równoległa do ulic Modrej i Koralowej a jej celem będzie min.
wyprowadzenie ruchu z okolic ulic Modrej, Szerokiej i Szafera.
Przebiega ona wzdłuż terenów wojskowych i działkowych (na niektórych fragmentach
"przecina" je).
Problemy związane z zaplanowaniem przedmiotowej drogi:
"W ramach planowania drogi alternatywnej próbowaliśmy pogodzić sensowność z
przeszkodami w postaci terenów wojskowych i działkowych".
Tereny wojskowe (są szczególnie chronione) - wymagana akceptacja wojska bez, której
budowa drogi jest niemożliwa. Obecnie trwają negocjacje. Odbyło się kilka spotkań, 22.05
wojsko wystąpiło z wnioskiem o kolejne spotkanie w celu przeanalizowania sprawy.
Ogrody działkowe - wymagana zgoda właścicieli działek
Inne obawy mieszkańców:
Zbiornik retencyjny - nie jest kłopotem (droga albo go ominie albo przejdzie przez zbiornik)

·

Droga ma być porównywalna z ulicą Taczaka aczkolwiek parametry nie są przesądzone i
mogą ulec zmianie (wszystko jest na drodze ustaleń).

W związku z innymi wątpliwościami członków posiedzenia dotyczącymi głównie jak sami określili
"mizernej" współpracy miasta Szczecin z gminą Dobra Prezydent zaproponował sformowanie
oczekiwań "co mają zrobić", które zostaną przekazane gminie Dobra.
ul. Generała Sosabowskiego:
·
·

ulica Szafera - Nowoszeroka -od ulicy Wojska polskiego do ulicy Gen. Sosabowskiego zgodnie z wolą miasta powstanie szybciej.
Dobre informacja: projekt jest już w całości gotowy. Pod koniec bieżącego roku rozpocznie
się jego realizacja.

Inwestycja zacznie się od ronda Olimpijczyków i jest etapowana:
·

I etap - od ulicy Wojska polskiego do ulicy Modrej, Koralowej i Szerokiej (pinezka)

+ pętla autobusowo tramwajową i parking za halą widowiskową
·
·

II etap - od ulicy Szafera do ulicy Żołnierskiej
III etap - od ulicy Żołnierskiej przez ulicę Szeroką do ulicy Gen. Sosabowskiego

(etapy nie odnoszą się do kolejności podejmowanych działań a jedynie do zakresu prac)
Ad. 7
Sprawy mieszkańców obecnych na posiedzeniu:
·

Sprawa mieszkańca Tomasza Racławskiego

Wniosek do Zastępcy Prezydenta M. Przepiery w sprawie ruchu na ulicy Sianokosów. Samochody
przemieszczające się tą ulicą jeżdżą szybko. Z tego względu zamontowano przeszkody mające na celu
znormalizować ruch na tej ulicy jednak nie spełniają one swojej roli, a wręcz utrudniają wyjazd
mieszkańców ze swoich posesji w celu włączenia się do ruchu oraz ruch pieszych po ulicy.
Mieszkaniec zgłasza problem obrazowo tłumacząc kwestie nieodpowiednich rozwiązań i prosi o
interwencje w tej sprawie.
·

Sprawa Pana Marka Ziemianina i mieszkańców ulicy Żyznej

Prośba Pana Marka Ziemianina o spotkanie z projektantem ulicy Żyznej i możliwość konsultacji w
sprawach dotyczących planowania i budowy tej ulicy. Pan Ziemianin nie mieszka przy ulicy Żyznej i
wprowadza mieszkańców w błąd tłumacząc, że ulica będzie „autostradą” o szerokości 14 m co jest
niezgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Natomiast uwagi mieszkańców ulicy Żyznej
kierowanych do Rady Osiedla stoją w sprzeczności z uwagami Pana Ziemianina (mieszkańcy proszą o
przebudowę ulicy wraz z chodnikami i oświetleniem).

