
Szczecin, 2020-06-08

PROTOKÓŁ nr 14/20
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 04.03.2020 r. 
 5 Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją i wnioskami mieszkańców 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.
W dniu 08 czerwca 2020 r. o godzinie 20:00 za pośrednictwem platformy MEET 
odbyło się posiedzenie Radnych, które otworzył Przewodniczący Paweł 
Kurdziałek, przywitał obecnych i  przedstawił porządek obrad.

Ad 2. Sprawdzenie listy obecności.
Stwierdzono quorum – obecnych 11 radnych.
W posiedzeniu online udział wzięli:

1. Paweł Kurdziałek – Przewodniczący
2. Łukasz Owczarek – Wiceprzewodniczący
3. Jacek Leśniowski – Skarbnik
4. Jarosław Bawelski – Sekretarz
5. Małgorzata Wleklak  – Członek Zarządu
6. Magdalena Bartuszek-Lewandowska – Członek Rady
7. Iwona Nowakowska – Członek Rady
8. Marta Marczak – Członek Rady
9. Karolina Ryder – Członek Rady
10. Łukasz Trociuk – Członek Rady
11. Grzegorz Bartosz – Członek Rady

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

Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 13/20 z posiedzenia Rady Osiedla Dąbie z dnia 13.05.2020r.
Głosowało: 10 osób ; ZA –  9 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 1

Ad 5. Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją i wnioskami mieszkańców.

Ad 6.  Podjęcie uchwał:
 6.1. Uchwała Nr 67/20 w sprawie wydania opinii o części działki nr 27/17 

i części działki nr 27/18 obręb 4022
Głosowało: 10 osób ; ZA – 9 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 1

 6.2. Uchwała Nr 68/20 w sprawie dzierżawy działki przy ul. Szybowcowej 

Głosowało: 10 osób ; ZA – 9 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ –  1
 6.3. Uchwała Nr 69/20 w sprawie dzierżawy działki przy ul. Słupskiej

Głosowało: 11 osób ; ZA – 11 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ –  0
 6.4. Uchwała Nr 70/20 w sprawie dzierżawy działki przy ul. Młyńskiej

Głosowało: 11 osób ; ZA – 11 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ –  0
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 6.5. Uchwała Nr 71-20 w sprawie dzierżawy działki przy ul. Puckiej

Głosowało: 11 osób ; ZA – 10 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ –  1
 6.6. Uchwała Nr 72-20 w sprawie dzierżawy działki przy ul. Gryfińskiej

Głosowało: 11 osób ; ZA – 10 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ –  1
 6.7. Uchwała Nr 73-20 w sprawie dzierżawy działek przy ul. Narzędziowej

Głosowało: 11 osób ; ZA – 11 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ –  0

Ad 7. Sprawy bieżące

1. Protokół Komisji ds. bezpieczeństwa Rady Osiedla Dąbie, której spotkanie 
odbyło się w dniu 1 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 2.

2. Dyskusja w sprawie zlikwidowanej polany rekreacyjnej przy ul. Tczewskiej.
3. Dyskusja w sprawie wyglądu ul. Lekarskiej. 

Ad 8. Wolne wnioski
BRAK

Ad 9. Zamknięcie obrad.
Na tym zebranie zakończono.

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

Sekretarz Rady Osiedla                                Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
   Protokół sporządził                                                     Protokół zatwierdził
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Załącznik nr 2
Protokół z posiedzenia  Komisji Bezpieczeństwa

W dniu 01 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie  Komisji Bezpieczeństwa. 

Na zebranie przybyli niżej wymienieni członkowie Komisji 

1. Jarosław Bawelski 

2. Alina Kordowska

3. Marta Marczak

PROGRAM SPOTKANIA 06
1. Stwierdzenie quorum.

2. Omówienie problemów dotyczących tematu „Bezpieczne osiedle”:

2.1  Ścieżka rowerowa w ciągu ul.  Szybowcowej  na wysokości  nr  87,  warsztat  

samochodowy

2.2 Zakaz zatrzymywania  i  parkowania w ciągu ul.  Szybowcowej  na wysokości

osiedla zamkniętego

2.3 Miejsca postojowe w ciągu ul. Szybowcowej na wysokości nr 87

2.4 Ustawienie słupka blokującego jazdę po chodniku lub przestawienie  znaku

informującego  o  sygnalizacji  świetlnej,  koniec  parkingu  w  ciągu  ulicy

Goleniowskiej na wysokości Bośniackiej,

     kierunek Załom.

2.5 ul. Nurkowa, potrzeba wycinki drzew włączenie w akcję mieszkańców.

2.6 Wskazanie miejsc na ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci.

3. Dyskusja/wolne wnioski. Przeanalizowanie poprzednich wniosków z uzgodnieniem jakie

pisma zostały wysłane.

4. Zakończenie.

Ad. 2.1 ścieżka rowerowa w ciągu ul. Szybowcowej jest dwukierunkowa, poza tym
wykorzystywana jest również jako chodnik. Latem uczestnikami ruchu są dzieci jeżdżące 
na wrotkach,  rolkach i hulajnogach. 
Właściciel warsztatu samochodowego, znajdującego się pod nr 87, bardzo często 
gromadzi tam zbyt wiele aut uszkodzonych oczekujących w kolejce do naprawy.
Wykorzystuje do tego utwardzone pobocze jak również część powierzchni zielonej 
przylegającej do sąsiedniej posesji. Bardzo często auta wystają na ścieżkę rowerową, 
wzdłuż ścieżki leżą różnego rodzaju narzędzia, kable i inne akcesoria potrzebne do 
napraw. Ścieżko- chodnik jest zabrudzony wyciekającymi olejami, resztkami smarów.
Latem poza narażaniem uczestników ruchu na niebezpieczeństwo zderzenia się,
potrącenia pieszego lub dzieci przez bardzo szybko jeżdżących rowerzystów, powstaje
zanieczyszczenie powietrza. Zdarza się, że właściciel warsztatu dokonuje lakierowania
/malowania samochodów na  terenie wzdłuż ścieżki. 
Sprawa wielokrotnie zgłaszana na Straż Miejską, niestety w dalszym ciągu pozostawia
wiele do życzenia. 
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Podsumowanie i wnioski:
  zwrócić się do właściwych jednostek o przeprowadzenie kontroli, czy warsztat
 spełnia warunki potrzebne do prowadzenia tego rodzaju działalności.
  czy prace wykonywane w sąsiedztwie zabudowań i ścieżki nie są zagrożeniem

dla
 otoczenia (co ze starym olejem, po wymianie?)
 wystąpić do właściwej jednostki UM, aby wskazała jaki jest wyznaczony teren pod
 dzierżawę , ewentualne zajęcie pasa drogowego przez właściciela warsztatu
 wystąpić do Komendanta Straży Miejskiej o cykliczne prowadzenie kontroli pod
 względem czystości na terenie warsztatu i w najbliższym jego otoczeniu.

Ad. 2.2  Przeanalizować możliwość likwidacji parkowania samochodów, wzdłuż ul.  
Szybowcowej na odcinku osiedla zamkniętego. Ul. Szybowcowa jest alternatywną do ul. 
Goleniowskiej i już od kilku lat jest zauważalne  wzmożenie ruchu. Sytuacja ta 
spowodowana jest tworzącymi się korkami na ul.  Goleniowskiej. Kierowcy jadący w 
kierunku ul. Portowej nie przestrzegają przepisów  o ruchu drogowym i bardzo często 
blokują wyjazd ze wskazanego podwórka, zatrzymując się przed zaparkowanymi 
pojazdami.
Podsumowanie i wnioski:

  wystąpić do Pana Marcina Charęzy WGK, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu 
problemu

Ad. 2.3 ustalenie statusu pobocza na wysokości  ul. Szybowcowej 87, 
Podsumowanie i wnisoki:

 wystąpić do Pana Marcina Charęzy WGK, z prośbą  o; jeśli to parking to 
należałoby ustawić znak pokazujący w jaki sposób samochody mają być 
parkowane, żeby nie kolidowało z  dwukierunkową ścieżką rowerowo- pieszą. 
Jeśli nie to jak rozwiązać istniejącą sytuację

Ad. 2.4 wystąpić do właściwej jednostki o ustawienie jak w punkcie programu.
Ad. 2.5 członkowie Komisji nawiążą kontakt z mieszkańcami ul. Nurkowej w celu 
uzgodnienia kolejności działań odnośnie modernizacji nawierzchni ulicy.
Ad. 2.6 na chwile obecną nowe kosze powinny być zamontowane w ciągu:

 ul. Goleniowskiej, na wysokości przejść dla pieszych oraz dodatkowo odcinek 
między ul. Tczewską a Kostrzyńską.

 ul. Wiosenna przed przejazdem w kierunku ul. Struga
 ul. Wiosenna po obu stronach na wysokości Castoramy i Gryfa 
 ul. Chorwacka na wysokości Lidla
 ul. Zamiejska na wysokości Żabki
 ul. Bośniacka w rejonie SP 71
 ul. Miernicza na wysokości SP 23
 ul. Zamiejska 

Ad. 3
Komisja wnosi  o ponowne przeanalizowanie pism dotyczących naprawy/modernizacji
chodnika przy ul. Mierniczej na wysokości SP 23. Jeśli po ostatnich informacjach w czyjej
gestii leży zadanie nie zostały podjęte następne kroki, wnioskujemy o wystąpienie do z-cy
Prezydenta K. Soski oraz Wydziału Oświaty z przedstawieniem problemu i prośbę o jak
najszybsze podjęcie działań w celu naprawy.
Ad. 4
Na tym spotkanie zakończono

Protokół sporządziła 
Alina Kordowska
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