
Szczecin, 2020-02-05

PROTOKÓŁ nr 11/20
z zebrania Radnych Rady Osiedla Dąbie

 1 Otwarcie obrad, przywitanie gości i członków Rady.
 2 Sprawdzenie listy obecności – stwierdzenie quorum.
 3 Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad.
 4 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Dąbie z dnia 08.01.2020 r. 
 5 Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją i wnioskami mieszkańców, które 

wpłynęły podczas dyżurów oraz podjęcie odpowiednich uchwał.
 6 Podjęcie uchwał.
 7 Sprawy bieżące.
 8 Wolne wnioski.
 9 Zamknięcie obrad.

Ad 1. Otwarcie obrad, przywitanie gości i członków Rady.
Zebranie Radnych otworzył Przewodniczący Paweł Kurdziałek, przywitał 
obecnych i  przedstawił  porządek obrad.

Ad 2. Sprawdzenie listy obecności.
Stwierdzono quorum – obecnych 12 radnych + 1 gość,
Lista obecności – załącznik nr 1.

Ad 3. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowało  :   10   osób ; ZA –   10   ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ –   0  

Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 10/20 z posiedzenia Rady Osiedla Dąbie z dnia 
08.01.2020 r.

Głosowało: 10 osób ; ZA – 10 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0
Ad 5. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją i wnioskami mieszkańców.

Ad 6.  Podjęcie uchwał:
 6.1. Uchwała Nr 58-20 w sprawie dzierżawy działki przy ul. Przestrzennej

Głosowało: 11 osób ; ZA – 8 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 2
 6.2. Uchwała Nr 59-20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok 2019
Głosowało: 11 osób ; ZA – 11 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ –  0

 6.3. Uchwała Nr 60-20 w sprawie porozumienia z Zespołem Szkół nr 2.
Głosowało: 11 osób ; ZA – 11 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ –  0

 6.4. Uchwała Nr 61-20 w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa 
Osiedla Dąbie
Głosowało: 12 osób ; ZA – 12 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ –  0

Ad 7. Sprawy bieżące

7.1 Podczas trwania posiedzenia przybył ksiądz proboszcz z Kościoła 
Rzymskokatolickiego pw. Nawiedzenia NMP.
Ksiądz Marian opowiedział o sobie oraz o swoich planach związanych z jego 
działalnością w parafii w Dąbiu.

7.2 Umieścić informację na stronie internetowej (Facebook) z prośbą o 
wskazywanie miejsc do potencjalnych nasadzeń drzew. Na propozycję 
oczekujemy do 24.02.2020.
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Ad 8. Wolne wnioski
8.1 WNIOSEK FORMALNY – Aliny Kordowskiej

Wnoszę o wystąpienie do Wydziału Realizacji Projektów w sprawie;
Ujęcia w budżecie Miasta, zadania inwestycyjnego, wymiany nawierzchni
odcinka  ul.  Jugosłowiańskiej,  na  długości  ul.  Chorwacka  do  ul.
Szybowcowej. Wymiana części z kostki kamiennej na nawierzchnię bitumiczną.

Uzasadnienie:
Ulica Jugosłowiańska, przed pracami związanym z położeniem kanalizacji na naszym
osiedlu, miała w całości nawierzchnię z kostki kamiennej. Po wykonaniu robót, część
ulicy ma  nawierzchnię bitumiczną część  kostkę kamienną .
Od początku część z kostką pozostawiała wiele wątpliwości. Bardzo szybko okazało
się,  że  kamienie  nie  mają  mocnego  podłoża  co  powodowało  ich  naruszanie  i
powstające nierówności.
Dodatkowo nawierzchnia  została uszkodzona w czasie remontu ul. Szybowcowej i
budowy osiedla Siemaszko. Pomimo braku zgody ze strony właściwych jednostek UM,
większość  sprzętu  ciężkiego  i  samochodów  ciężarowych  dowożących  materiały
budowlane, korzystało z tej ulicy. (temat był wielokrotnie zgłaszany na Policję i do
ZDiTM). 
Mieszkańcy  występowali  w  ubiegłych  latach  o  zmianę  kostki  kamiennej  na
nawierzchnię bitumiczną. Brak środków poskutkował w pozostawieniu stanu jaki jest.
Stan z roku na rok ulega pogorszeniu.
Mieszkańcy skarżą się na hałas, wibracje, drgania terenu oraz naruszanie kolejnych
elementów nawierzchni.

Obecnie  na terenie naszego Osiedla,  prowadzony jest  remont ulic.  Między innymi
modernizowana  jest  ulica  Czarnogórska  gdzie  jest  nawierzchnia  asfaltowa.
Proponujemy o wykorzystanie frezów asfaltowych z tej ulicy na ul. Jugosłowiańską co
pozwoli zmniejszyć koszty wykonania robót.
Odcinek na którym należy zmienić nawierzchnię, wynosi, szacunkowo 190 m x 5 m.

Ad 9. Zamknięcie obrad.
Na tym zebranie zakończono.

     Jarosław Bawelski             Paweł Kurdziałek
 …………………………………….…………       ………………………………………...………

Sekretarz Rady Osiedla                                    Przewodniczący Rady Osiedla
   Protokół sporządził                                                     Protokół zatwierdził
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