PROTOKÓŁ NR 10/2019
RADY OSIEDLA PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE
z dnia 20.02.2020 roku.

Porządek Obrad
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Zatwierdzenie protokołu nr 9 z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn. 23
stycznia 2020 r.
4. Problemy bezpieczeństwa na Osiedlu
5. Akcja ,,Sponsoringu RO” na rzecz realizacji przyjętego do realizacji planu
rzeczowego RO na rok 2020.
6. Informacja o planowanej procedurze korekty uchwalonych zadań inwestycyjnych
Budżetu Osiedla na rok 2019 i lata następne obecnej kadencji.
7. Sprawy różne, wolne wnioski

Ad1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego. Na zebraniu
obecna Pani Weronika P. – w celu przedstawienia sytuacji działalności „ Zielonej Przystani”
oraz skarg mieszkańców sąsiadującymi z „Zieloną Przystanią”.
Na posiedzenie przyjechała również Straż Miejska.
Ad2. Przyjęto porządek obrad i oddano głos Pani Weronika P.
Pani Piszczek omówiła sytuację rzekomej uciążliwej działalności „ Zielonej Przystani” oraz
przedstawiła podpisy mieszkańców którym nie przeszkadza prowadzona działalność.
Jednym z głównych powodów sporu miedzy mieszkańcami to parkowanie samochodów
odwiedzających „ Zieloną Przystań” wzdłuż drogi oraz utrudnianie przejazdu. Parking został
wydzielony od zeszłego sezonu.
Rada Osiedla nie ma żadnego wpływu na prowadzaną działalność oraz w spór jaki wynikł
między sąsiadującymi z „Zieloną Przystanią” mieszkańcami oraz podstaw do interwencji w
tym sporze. Oryginał pisma dostarczonego przez Panią Weronika P. został podbity oraz
oddany.
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Pani W. Piszczek odniosła się również do Akcji Sprzątania Osiedla – jednak została
poinformowana, iż R.O nie może uczestniczyć w sprzątaniu miejsca które należy do osoby
prywatnej.
Przy okazji omawiania problemu śmieci- Przewodniczący poinformował, iż śmieci zebrane
podczas ostatniej akcji sprzątania obok „Domu Widmo” – trwa ustalanie do kogo należy
teren na którym zostały śmieci zebrane. Przewodniczący poinformował, że śmieci zostaną
zabrane- to kwestia kilku dni. Pani Agnieszka M. dodała, iż jest potrzeba jak najszybszego
wywozu śmieci ponieważ pojawiają się inne śmieci jak lodówki itd.
Ad3. Zatwierdzenie protokołu nr 9 z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla z dn. 23 stycznia
2020 r.
Do protokołu zostały wniesione poprawki zgłoszone przez Panią Agnieszkę M które zostały
przekazane na piśmie.
Poddane głosowaniu Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad4. Problemy bezpieczeństwa na Osiedlu
Na zebraniu byli obecni przedstawiciele Straży Miejskiej.
Zgłoszono/ zapytano między innymi:
- o częstsze wizyty Straży w godzinach wieczornych;
- zgłoszono problem iż na ulicy Klonowej (szczególności w godzinach wieczornych) czuje się
ścieki i jest podejrzenie ich wypuszczania.
- zgłoszono problem palenia płyt o tym samym zanieczyszczenia powietrza ( po wnikliwej
analizie okazało się, iż nie jest to teren miasta Szczecin)
- zgłoszono problem z zawracaniem na ulicy Zadumanej- który jest spowodowany tym, że
właściciel posesji zagospodarowała teren miejski umieszczając tam dwa kamienie.
Ad5. Akcja ,,Sponsoringu RO” na rzecz realizacji przyjętego do realizacji planu rzeczowego RO
na rok 2020
Przewodniczący przekazał przygotowane pisma Rady Osiedla dla przedsiębiorców z naszego
Osiedla. Omówiono również formy przekazania środków przez przedsiębiorców.
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Planowany termin osiedlowego Dnia Dziecka- 20.06.202
Przygotowane zostały m.in. pisma do następujących firm:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa
PRS
CASSIOPEIA
MEGARON
RUNTRANS
NETTO
KOŁO ŁOWIECKIE
GRYF MAT
PIGMENT
LIDL
EUROKLINIKIER

Lp.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nazwa
DOM BUD
6 ATMOSFER
BJM
KERAMZYT
COMAND
FERMA DROBIU – JASION
PREBAKE
TRANS KAJ

W/w pisma zostały przekazane członkom R. O których zadaniem jest kontakt z firmami.
Stwierdzono, iż można zgłaszać także inne firmy które są na terenie Osiedla.
Poddano przy tej okazji sprawę programu z Dnia Dziecka. W tym celu został powołany zespół
roboczy w składzie:
- p. Agnieszka Marciniak; p. Ewa Śliwińska; p. Iwona Stocka- Owczarek; p. Karol Chachuła
Ad 6. Informacja o planowanej procedurze korekty uchwalonych zadań inwestycyjnych
Budżetu Osiedla na rok 2019 i lata następne obecnej kadencji.
U. M w odniesieniu do R.O przyjął dwa zgłoszone zadania:
- Wykonanie utwardzenia polbrukiem lub płytkami centralnej drogi (gruntowej) na
Cmentarzu Komunalnym w Płoni (200mb×2,5) oraz dodatkowo zamontować trzy lampy
oświetleniowe(wg wskazań Rady Osiedla). Planowany koszt to 240 tyś złotych.
- Przebudowa łącznika (obecnie płyty jumbo) na chodnik z rynną (odpływ wód opadowych)
od ul. Nauczycielskiej (posesja nr 7) poprzez Potok Śmierdnicki do posesji nr15 ul. Pyrzycka
(110 m). Planowany koszt to 85 tyś złotych.
Ponadto omówiono inne zgłoszone zdania inwestycyjne:
- Sprawa Oświetlenie trzema lampami chodnika (150 m) od ul. Przyszłości (przystanek
autobusowyPrzyszłościnr81411) ,,do przejścia” do SP nr 28 na ul. Piasecznej.
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Okazuje się, iż najpierw należy zgłosić sprawę odrolnienia działki do Wydziału Środowiska o
bezpłatne odrolnienie działki.
- Utwardzenie ul. Kameralnej (220 m): Przewodniczący odczytał pismo z U.M iż sprawę

należy przekazać do ZWiKu.
Dodatkowo poinformowano, iż R.O przekazuje 140 tyś złotych na modernizację placu zabaw
w Płoni (z powodu błędów formalnych U.M – głosy oddane na kartach do głosowania
podczas SBO nie zostały ujęte.
Ad7. Sprawy różne, wolne wnioski:
Pani Agnieszka Marciniak zgłosiła następujące wnioski:
a). Pismo z U.M w sprawie programu „Jedno dziecko, jedno drzewo” do którego przystąpiło
Miasto Szczecin. R.O powinna przedstawić propozycje miejsca nasadzenia. Do dyspozycji jest
100 sadzonek. Drzewa będą sadzone zarówno na Lewobrzeżu, jak i na Prawobrzeżu Szczecina.
Przyjęto iż działka 265/1 nadaje się do tego celu, i w formie uchwały zostanie to wysłane do U.M
którą obecni członkowie Rady przyjęli jednogłośnie.

b). Zgłoszono brak koszów przy drodze. Należy zawnioskować o zwiększenie ilości koszów.
c). Omówiono problem przejścia koło szkoły i poddano dyskusji propozycję zamontowania
świateł. W chwili obecnej nad bezpieczeństwem czuwa pan „pomarańczka”. Problem należy
zgłosić do Zarządy Dróg który powinien rozstrzygnąć jakie rozwiązanie powinno być
zastosowane.
d). Ulica Senna- Wędrowna: propozycja stworzenia zespołu roboczego składającego się z
mieszkańców tych ulic.
Według Przewodniczącego R.O powinna się skupić na ulicy Sennej gdyż w sprawie tej ulicy
zostały już podjęte czynności- dokumentacja już jest wykonana.
Dodatkowo przypomniano:
- jest gotowa dokumentacja na modernizację ulicy Uczniowskiej. Odbył się również przetarg
na wykonawcę ale nie zgłosił się żaden wykonawca.
e).Propozycja by na pierwszy Dzień Wiosny zrobić kolejną akcję sprzątania Osiedla. Przy tej
okazji poruszono temat czystości oraz bezpieczeństwa „bunkrów” obok pętli
autobusowej w Śmierdnicy.

f). Namioty – przedstawienie propozycji.
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Po wnikliwej analizie Pani Agnieszka zaproponowała zakup jednego z dwóch namiotów:
- stelaż aluminiowy: lżejszy – 65kg – cena około: 2276 pln
- stelaż metalowy: cięższy - 85kg – cena około: 1300 pln
W wyniku głosowania (wszyscy Radni „ZA”) wybrano opcję namiotu na stelażu aluminiowym.
g). Tramwaj do Wielgowa (szpitala).
Pan Wojciech S. powiedział o planach kolei metropolitalnej- dlatego może być duży problem
w ustaleniu przebiegu trasy tramwaju właśnie do Wielgowa.
h). Pan Sebastian P.- zwrócił uwagę na stronę U.M związanej z działkami na Osiedlu których
status jest jako działki rekreacyjne.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółował
Karol Chachuła

Henryk Jerzyk

Sekretarz R.O

Przewodniczący R.O
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