
Szczecin, 2019-10-02

PROTOKÓŁ nr 7/2019
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 11.0.2019r. 
 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 i przedstawił  
porządek obrad.

Ad 2. Sprawdzenie listy obecności.

Stwierdzono quorum – obecnych 11 radnych + 2 gości. 

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 6/19 z posiedzenia Rady Osiedla Dąbie z dnia 
11.09.2019r.

Głosowało: 10 osób ; ZA – 10 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

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

5.1 Otrzymano pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie w 
sprawie byłego cmentarza przy ul. Puckiej.

5.2 Otrzymano pismo od Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic – STOMIDO , które 
skierowane zostało do Wojewody Województwa Zachodniopomorskiego i Pana 
Prezydenta Miasta Szczecina dotyczącego bezpieczeństwa komunikacji, transportu i 
łączności mieszkańców Dzielnicy Dąbie Miasta Szczecin.

5.3 Otrzymano pismo od mieszkańców ulicy Lekarskiej z petycją w sprawie 
przeprowadzenia remontu ul. Lekarskiej.

5.4 Otrzymano wniosek od mieszkańca ul. Kamieńskiej w sprawie pilnego wyznaczenia 
dodatkowego przejścia dla pieszych przebiegającego przez ul. Goleniowską w rejonie 
skrzyżowania Kamieńska/Rumuńska.

Ad 6.  Podjęcie uchwał:

 6.1. Uchwała Nr 41-19 w sprawie wydzierżawienia gruntu z przeznaczeniem 
pod parawan śmietnikowy

Głosowało: 10 osób ; ZA – 8 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 2
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 6.2. Uchwała Nr 42-19 w sprawie wydania opinii dotyczącej prowadzonych 
robót budowlanych na terenie działki nr 116_11 z obrębu 4032

Głosowało: 11 osób ; ZA – 9 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 2

 6.3. Uchwała Nr 43-19 zmieniająca uchwałę w sprawie dzierżawy działki wzdłuż
rzeki Chełszczącej

Głosowało: 10 osób ; ZA – 8 ; PRZECIW – 1 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 1

Ad 7. Sprawy bieżące

Ad 8. Wolne wnioski

8.1 Radna Alina Kordowska złożyła następujące wnioski:

Wnioski formalne :
1. Powołanie Społecznego Komitetu na rzecz budowy krytej pływalni/basenu, na 

terenie Dąbia.
Działka przy ul. Belgradzkiej, granicząca ze SP 71.  Przygotowanie petycji i 
zbieranie poparcia mieszkańców. 
Miałoby to na celu pokazanie władzom miasta, że jest taka potrzeba. Powinno 
się to pojawić w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Szczecina. 

2. Wystąpienie do Prezydenta Miasta Szczecina z wnioskiem o zabezpieczenie 
środków na budowę żłobka/przedszkola. Budowa placówek mogłaby powstać w
porozumieniu z TBS, przy kolejnych projektach inwestycyjnych. Mieszkańców,  w 
większości, młodych rodzin przybywa, a placówek brak.
Mój wniosek, to umieszczenie takich placówek na parterze budynków TBS 
Prawobrzeże. 

3. Wystąpienie do władz Miasta o zabezpieczenie w budżecie na najbliższe lata, 
środków finansowych na budowę brakującej  kanalizacji deszczowej. 
Brak kanalizacji powoduje zalewanie posesji i piwnic. 

4. Wystąpienie do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego o wzmożenie kontroli 
samochodów (o ponad normatywnej ładowności , powyżej 20 t, dopuszczalna 
ładowność na mostkach) przejeżdżających przez nasze Osiedle. 
Uważam, że do tego celu nie jest potrzebna waga, można ustalić wg zapisów w 
dowodzie rejestracyjnym.

Wolne wnioski :
1. Co z tablicą informacyjną przy Murze Średniowiecznym ul. Cicha ( na wniosek 

rady skierowany do Miejskiego Konserwatora Zabytków, otrzymaliśmy odpowiedź 
pozytywną z wnioskiem skierowania sprawy do Biura Prezydenta).?
Czy  zostało skierowane pismo, do Dyrektora Biura Prezydenta Piotra 
Wachowicza, jeśli to jaka jest odpowiedź? 
Mój wniosek ,  jeśli nie otrzymaliśmy odpowiedzi, proszę o ponowne wystąpienie.

2. Ustalenie właściciela donic betonowych wzdłuż ulicy E. Gierczak , prawa strona w
kierunku centrum, od ul. Oficerskiej
Puste donice, stanowią śmietniki nie dodają uroku. „ Straszą” na wjeździe.

3. Do wniosku  oświetlenia ulic,  dodać ul. Sarajewską.
Ulica stanowi skrót przejścia od autobusu w kierunku ulicy Szybowcowej i innych, i 

odwrotnie.

8.4 Gośćmi Rady Osiedla Dąbie byli przedstawiciele Klubu Seniora, którzy proszą o 

wsparcie finansowe lub rzeczowe. Na liście życzeń znalazły się – odtwarzacz do filmów 
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DVD, antyramy na wystawę  z okazji 25 lecia klubu, dofinansowanie kosztów występów 

artystycznych, bilety do filharmoniczni 2x w roku.

W klubie seniora jest 58 osób, które działają jako wolontariusze. 

Ad 9. Zamknięcie obrad.

Na tym zebranie zakończono o godzinie 22:00.

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

  Sekretarz Rady Osiedla                                       Przewodniczący Rady Osiedla
       Protokół sporządził                                                  Protokół zatwierdził
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