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Protokół Nr 2 

 z posiedzenia Rady Osiedla  

w dniu 30 maja 2019 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia RO z dnia 6.V.19 r. 

4. Analiza obowiązującego budżetu na rok 2019 RO 

5. Analiza wykonania WIRO za lata ubiegłe i obowiązującego WIRO na rok bieżący 

6. Podjęcie Uchwały nr 2/19 RO w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Przy Strumyku” 

7. Omówienie i zatwierdzenie scenariusza organizacji ,,Festynu dla dzieci” w dn. 

29.VI.19 r. i podjęcie w tej sprawie Uchwały RO 

8. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski 

• Informacja o podjętych działaniach medialnych RO  

• Terminarz posiedzeń organów RO i dyżurów 

• Informacja o majątku RO 

• Informacja o podjęciu osobowych zadaniach Radnych 

9. Dodatkowy punkt do zebrania R.O w sprawie dzików na Osiedlu. 

 

 Add1. Otwarcie posiedzenia dokonał Przewodniczący RO Henryk Jerzyk, który bez zmian 

prowadził obrady podczas posiedzenia – stwierdzono kworum.  

Nieobecne osoby podczas zebrania R.O: Patryk Szyndlarewicz (nieobecność 

usprawiedliwiona) oraz Paczkowska Joanna (nieobecność nieusprawiedliwiona).  

Add2. Zatwierdzono porządek obrad. Wprowadzono nowy punkt do porządku obrad – 

sprawa watahy dzików i szkód jakie robią dziki na Osiedlu. 

Add3. Zatwierdzono jednogłośnie protokół z obrad RO z dnia 06.05.2019 

Add4. Omówiono obowiązujący budżet RO na rok 2019.  
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Add5. W związku z wyborami do Rad Osiedli- UM nie uwzględnił propozycji poprzednich Rad 

Osiedli w planach na rok 2019. Nowe Rady zobowiązane są do przedstawienia nowych 

propozycji.  

Podczas zebrania R.O stwierdzono, iż z propozycji poprzedniej RO zostanie tylko: 

- modernizacja drogi na cmentarzu komunalnym przy ulicy Ceramicznej.  

Dodatkowo zostały zaproponowane: 

- utwardzenie ulicy Kameralnej; 

- modernizacja odcinka ulicy Wędrownej; 

- utwardzenie łącznika(chodnik i rynna odprowadzenia wód opałowych) od ulicy 

Nauczycielskiej w kierunku do ul. Pyrzyckiej (skrót przez Potok Śmierdnicki). 

Add6. Zatwierdzono jednogłośnie Uchwałę nr 02/19 RO w sprawie nadania nazwy ulicy „Przy 

Strumyku”.  

Add7. Omówienie Wakacyjnego Festynu dla dzieci. Szczegóły przedstawiła p. Edyta 

Stolarska.  

Zatwierdzono jednogłośnie Uchwałę nr 03/19 w sprawie Wakacyjnego Festynu dla dzieci.  

Add8. Omówiono: 

- utrzymanie porządku wokół siedziby RO (koszenie trawy); 

- wyznaczenie osoby która podejmie się sprawdzenia oraz uruchomienia sprzętu 

nagłaśniającego jaki jest w posiadaniu RO – zaakceptowano zgłoszenie do opieki i 

gospodarowania sprzętem audio przez Radnego Sebastiana Podzińskiego;   

- omówiono zaproszenie Komendy Policji dla RO na spotkanie, które ma się odbyć w dniu 

13.06.2019 w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie – zaakceptowano delegowanie na 

spotkanie Sekretarza RO Karola Chachuła.  

- Przewodniczący poinformował obecnych o posiadanym majątku RO; 

- omówiono sprawę przenośnej toalety na placu zabaw przy ulicy Klonowej; 

- omówiono skargę w sprawie staranowania przez samochód MPO grobu. Odpowiednie 

pismo zostało skierowane do Dyrektora MPO;  
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- sprawa oświetlenia między ulicą Przyszłości a szkołą- uzgodniono iż propozycja ta zostanie 

dodana do zadań inwestycyjnych RO na rok 2019;  

- omówiono prośbę mieszkańców o dopasowanie rozkładu jazdy autobusu do dzwonków 

szkolnych (w chwili obecnej uczniowie miedzy godziną 13.00-15.00 wychodzący ze szkoły 

muszą długo czekać na przyjazd autobusy gdyż ostatni autobus odjeżdżał 5-10 minut przed 

dzwonkiem kończącym lekcje), ustalono, ze w tej sprawie poproszona zostanie szkoła o 

szczegółowe propozycje korekty rozkładu jazdy. 

Add9. W związku z licznymi informacjami mieszkańców w sprawie dzików na Osiedlu podjęto 

Uchwałę w tej sprawie (Uchwała nr  04/19) i natychmiastowe poinformowanie Dyrektora 

Ochrony Środowiska w celu podjęcia radykalnych czynności zaradczych. 

Dodatkowe informacje: 

- w zebraniu uczestniczył Dzielnicowy Policji; 

- mieszkańcy ulicy Mostowej wnieśli skargę na porządek przy tej ulicy i prosili o reakcję RO w 

tej sprawie;  

- dodatkowo RO postanowiła połączyć planowany w czasie wakacyjnym festyn dla dorosłych 

z Festynem z okazji 25lecia ISKIERKI.  

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Protokółował: 

Sekretarz R.O              Przewodniczący Rady Osiedla      
Karol Chachuła           Henryk Jerzyk 
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