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PROTOKÓŁ NR 11/2020 

RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE 

z dnia 25.06.2020 roku. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Zatwierdzenie protokołu nr 10 z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z 

dn. 20 lutego 2020 r.  
4. Oficjalne nawiązanie współpracy i powierzenie Radnemu RM 

Władysławowi Dzikowskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania 
interesów naszej Rady Osiedla na forum organów Rady Miasta Szczecin. 

5. Omówienie i przygotowanie wniosków naszego Osiedla do Budżetu 
Miasta na rok 2021. 

6. Informacja o działaniach organów Rady Osiedla w czasie obecnie 
trwającej epidemii: a) przewodniczącego RO, b) Zespołów ds. Dnia 
Dziecka i ds. Maseczek. 

7. Informacja i ocena akcji ,,Sponsoringu RO” na rzecz realizacji przyjętego 
do realizacji planu rzeczowego RO na rok 2020. . 

8. Sprawy różne, wolne wnioski 

Ad 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum 

Zebranie odbyło się w Domu Strażaka na ulicy Pyrzyckiej w celu zachowania 

bezpiecznych odległości między uczestnikami zebrania. Przy wejściu do sali 

znajdował się płyn do dezynfekcji i maseczki.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RO.  

W zebraniu uczestniczyło 12 radnych (patrz lista obecności). Stwierdzono 

kworum.  

Dodatkowo uczestniczyli: 

- p. W. Dzikowski- Radny Miasta  

- dzielnicowy Policji Mikołaj Szemel 
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Ad 2. Przyjęto porządek obrad.  

Ad 3. Zatwierdzono protokół obrad z ostatniego posiedzenia R.O z dnia 

20.02.2020r.  

 ZA SPRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ 

GŁOSOWANIE 11 - - 

 

Zatwierdzono jednomyślnie protokół Nr.10 z obrad R.O z dnia 20.02.2020 

Ad 4. Oficjalne nawiązanie współpracy i powierzenie Radnemu RM 
Władysławowi Dzikowskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania interesów 
naszej Rady Osiedla na forum organów Rady Miasta Szczecin. 

Przewodniczący RO p. H. Jerzyk przywitał i pokrótce przedstawił  obecnego na 
zebraniu p. Władysława Dzikowskiego- Radnego RM Szczecin.  

Pan W. Dzikowski po przywitaniu opowiedział o sobie i swojej pracy w RM na 
rzecz mieszkańców miasta Szczecin.  

Przewodniczący RO - pan H. Jerzyk oficjalnie zaproponował nawiązanie 
współpracy z p. W. Dzikowskim, którą Pan Dzikowski przyjął.  

 ZA SPRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ 

GŁOSOWANIE 11 - - 

 

Jednomyślnie przyjęto nawiązanie współpracy z p. W. Dzikowskim. 

 

Ad 5. Omówienie i przygotowania wniosków Rady Osiedla do budżetu RM na 

rok 2021r. 

Przewodniczący przedstawił propozycje wniosków do Budżetu Miasta na rok 

2021: 

- ul. Senna- modernizacja  

- ul. Przyszłości – przebudowa chodnika (strona lewa – do Szczecina) 
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- ul. Uczniowska – przebudowa odcinka od Ronda Osiedlowców do ul.   

Pani A. Marciniak omówiła problem ulicy Sennej, oraz konieczności (ze względu 

na bezpieczeństwo) potrzeby jej modernizacji. To zadanie już dwukrotnie było 

w Budżecie Miasta. Jest już opracowana dokumentacja techniczna i pozwolenie 

na budowę. Zwlekanie z realizacją modernizacji tej ulicy spowoduje 

unieważnienie już opracowanych projektów. Dodatkowo wspomniała, iż w 

ciągu 3 dni zebrano 500 podpisów petycji popierających potrzebę modernizacji 

tej ulicy.  

Dodatkowo w tej sprawie zostało przedłożone pismo Zarządu Działkowców na 

ręce Przewodniczącego RO.  

Podpisy będą nadal zbierane i petycja zostanie złożona w UM.  

Omówiono dodatkowo problem katastrofalnej nawierzchni ulicy Pyrzyckiej – 

jako głównej drogi wjazdowej do miasta Szczecin od strony Pyrzyc/ Gorzowa.  

Droga jest w stanie katastrofalnym. Duże natężenie ruchu powoduje ogromne 

zniszczenia (głównie przez ciężkie pojazdy TIRy) nie tylko w samej drodze, ale 

również w domach położonych wzdłuż drogi. Ponieważ remont tej drogi 

(przygotowanie nowej podbudowy oraz nowej nawierzchni) wymaga 

ogromnych nakładów finansowych – powinien być sfinansowany z budżetu UM 

bo to jedno z zadań centralnych Miasta. Przebudowa tej ulicy winna nastąpić 

bezwzględnie w 2021 r.  

Problem odcinka ulicy Uczniowskiej również jest znany od bardzo dawna. Jest 

opracowany projekt oraz wydane pozwolenie na budowę. Remont tego odcinka 

drogi znalazł się w latach poprzednich w budżecie UM ale z niego „wypadł”, że 

względu na brak wykonawców w ogłoszonym przetargu.  

 

Stwierdzono, że głównym priorytetem i zadaniem na rok 2021 będzie 

modernizacja ulicy Sennej.  

Ad 6. Informacja o działaniach RO w czasie trwającej epidemii.  

W czasie epidemii zostały podjęte m.in. następujące inicjatywy: 

A. rozdysponowanie przez RO mieszkańcom maseczek przekazanych przez 

U.M.  
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W tym celu została powołana grupa składająca się z członków RO – i której 

zadaniem było rozdysponowanie maseczek wśród mieszkańców. Aktualny stan 

przedstawiła Pani Halina Parzych, u której maseczki się znajdują.  

Zespół d/s Maseczek w składzie: 

- J. Cymerman; J. Czechowicz; H. Parzych; E. Stolarska; D. Sufin;                              

P. Szyndlarewicz 

B.  organizacja Dnia Dziecka – przedstawiła pomysłodawczyni Pani A. 

Marciniak.  

Ponieważ w czasie trwania epidemii zabronione jest organizowanie 

zgromadzeń Pani A. Marciniak przedstawiła pomysł zasadzenia 

symbolicznego drzewka (jodła kaukaska) z okazji Dnia Dziecka. Dodatkowym 

elementem był ogłoszony konkurs wśród dzieci na imię dla drzewka. 

Konkurs był ogłoszony na osiedlowej stronie FB oraz na stronie www 

osiedla. Zgromadzono ponad 50 propozycji imion dla drzewka.   

Zespół w składzie: 

       - A. Marciniak; E. Śliwińska; E. Stolarska; I. Stocka-Owczarek; W. Sempik; K. 

Chachuła  

Stwierdził jednomyślnie, iż nagrody otrzymają wszystkie dzieci biorące udział w 

konkursie.  

Sponsorzy przekazali wspaniałe nagrody – które zostały podzielone i 

przekazane każdemu uczestnikowi konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

Sponsorzy:  

 

 

Dodatkowo została przygotowana “kapsuła czasu” w której znalazły się 

konkursowe imiona; prace; wierszyki; informacja o składzie obecnej RO; krótki 

rys historyczny; zdjęcia z przekazania nagród; pendrive ze zdjęciami naszego 

osiedla z lotu ptaka (wykonane przez mieszkańca osiedla p. M. Kołodziejskiego). 

To wszystko zostało zakopane na 20 lat!!! 

Ad 7. Informacja i ocena akcji ,,Sponsoringu RO” na rzecz realizacji przyjętego 
do realizacji planu rzeczowego RO na rok 2020.  

Przewodniczący poinformował iż w ramach „Sponsoringu RO” na koncie RO  
Urzędu Miasta znajdują się środki przekazane przez lokalne firmy – które 
poprzez przelew wspierają działania RO.  

Są to między innymi takie firmy: 

- Megaron; TransKaj; Hoppe; Jarosław Jasion, Euroklinkier 
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Ad 8. Sprawy różne i wnioski: 

- Pani H. Parzych zgłosiła problem nadmiernej prędkości na ulicy Wędrownej i 

ustawienia znaku. Pan Dzielnicowy poinformował, iż ograniczenie prędkości nie 

należy do Policji a jedynie wykroczenia.  

- Pan W. Dzikowski poinformował, iż sprawa ulicy Wędrownej jest znana i są 

podjęte kroki w celu zmiany statusy ulicy Wędrownej.  

- Pani J. Cymerman- zgłosiła problem parkowania obok przychodni na ulicy 

Tartacznej 14. Wynika on z tego, że nie ma wyznaczonego miejsca obok 

przychodni które będzie aut przywożących chorych do przychodni. Po dyskusji 

stwierdzono, że wyznaczeniem miejsca powinien się zająć Administrator 

budynku – czyli Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.  

- poproszono Policję o wzmożenie patroli na Osiedlu.  

- zgłoszenie dodatkowego miejsca do patrolowania- jeziorko Na Glinnej.  

- przedstawiono projekt zgłoszony przez strażaków do SBO na rok 2021. Projekt 

uwzględnia m.in. modernizację obiektu OSP oraz terenu tej Jednostki.  

- zgłoszono problem pojemników na selektywne zbiórki odpadów przy ulicy 

Klonowej. Na ulicy Klonowej mieszkańcy prowadzą selektywną zbiórkę śmieci 

na własnych gospodarstwach. Przewalające się śmieci zanieczyszczają tylko 

teren wokół pojemników. Przewodniczący zobowiązał się do napisania wniosku 

w tej sprawie do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Szczecin.  

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokółował      Przewodniczący RO                
Karol Chachuła                    Henryk Jerzyk  

Sekretarz RO   

 

 


