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Sprawozdanie z działalności 

Rady Osiedla Dąbie za rok 2019 
 

Skład Rady Osiedla kadencji 2015 – 2019: 

 

Zarząd RO: 
1. Alina Kordowska – Przewodnicząca 

2. Paweł Kurdziałek – 

Wiceprzewodniczący 

3. Elżbieta Bardin – Skarbnik 

4. Leszek Bochnacki – Sekretarz 

5. Irena Śliwińska – Członek Zarządu 

 

 

 

Członkowie RO: 
6. Małgorzata Wleklak 

7. Maciej Borkowski 

8. Karolina Ryder 

9. Marta Marczak 

10. Iwona Nowakowska 

11. Jerzy Wysocki 

12. Mirosław Górecki 

13. Waldemar Kapella 

14. Andrzej Nowaczyk 

15. Maryla Szczęsna 

 

 

Skład Rady Osiedla po wyborach do rad osiedli, które 

odbyły się w dniu 7 kwietnia 2019 roku, kadencja 2019 - 

2024: 

 

Zarząd RO: 
1. Paweł Kurdziałek – Przewodniczący 

2. Łukasz Owczarek – 

Wiceprzewodniczący 

3. Jacek Leśniowski – Skarbnik 

4. Jarosław Bawelski – Sekretarz 

5. Małgorzata Wleklak – Członek 

Zarządu 

 

 

 

Członkowie RO: 
6. Łukasz Trociuk 

7. Grzegorz Bartosz 

8. Maciej Borkowski 

9. Marta Marczak 

10. Marek Jakacki 

11. Andrzej Kozieł 

12. Karolina Ryder 

13. Iwona Nowakowska 

14. Magda Lewandowska-Bartuszek 

15. Alina Kordowska 

 



 
Sprawozdanie z działalności  

Rady Osiedla Dąbie za rok 2019 

 

KADENCJA 2015 - 2019 
 

Rada w okresie sprawozdawczym podjęła:  

◼ 3 uchwały, dotyczące dzierżaw działek. Odpowiedzi na wnioski mieszkańców. 

◼ Uchwałę budżetową na rok 2019, dotyczącą środków statutowych RO 

◼ Uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków finansowych „Małe dotacje”, na 

◼ Doświetlenie placu zabaw przy ul. Jugosłowiańskiej/Toruńskiej , zrealizowane 

◼ Doposażenie w/w placu w dwie huśtawki dla mniejszych dzieci, zrealizowane 

◼ Uzupełnienie budowy alei głównej na Cmentarzu Komunalnym w Dąbiu, brak realizacji. 

◼ Uchwała – odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia STOMIDO, w spr. nazwania placu 

w kwartale ulic Jugosłowiańska – Szybowcowa – Bośniacka - Czarnogórska, 

CENTRUM REKREACJI I SPORTU ORZEŁ.  

 

Rada wystąpiła do właściwych jednostek Urzędu Miejskiego w sprawach: 

◼ WGKiOŚ – montaż progów zwalniających w ciągu ul. Chorwackiej, miejsca montażu 

wskazane przez mieszkańców.  Zadanie zrealizowane. 

◼ ZDiTM i WGKiOŚ – budowy/naprawy chodnika w ciągu ul. Pomorskiej, za przejazdem 

w kierunku ul. Struga oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości ul. Miłej  

. Brak realizacji. 

◼ ZDiTM – naprawa chodnika, w ciągu ul. A. Krzywoń, prawa strona na odcinku ul. 

Miernicza/Klombowa. Zrealizowane. 

 

Rada wystąpiła do Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie udzielenia informacji na temat: 

◼ Modernizacji ul. Przestrzennej, całość 

◼ Modernizacji ul. A. Krzywoń, całość 

◼ Zagospodarowania terenu po Targowisku Miejskim Dąbie 

◼ Budowy pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną 

◼ Przeznaczenia środków finansowych na modernizację ulic Osiedla Dąbie 

 

W okresie sprawozdawczym Rada była współorganizatorem, organizator III LO w Szczecinie 

Dąbiu, konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych Szczecina, Gra terenowa „Znam Szczecin 

Dąbie.  

Ponadto Rada zorganizowała dla mieszkańców Osiedla zabawę karnawałową. 

Kadencja Rady zakończyła się z chwilą wyboru nowej rady. 

 

 

KADENCJA 2019 - 2024 
 

Przedstawiciele Rady Osiedla kadencji 2019-2024 dyżury pełnili w każdą środę miesiąca w 

godzinach 17:30-18:30, podczas których mieszkańcy osiedla mogli zgłaszać wnioski i skargi 

oraz uwagi dotyczące porządku bezpieczeństwa.  

Mieszkańcy osiedla są na bieżąco informowani o działaniach Rady Osiedla poprzez oficjalną 

stronę internetową, na której umieszczane są wszystkie uchwały i protokoły ze spotkań. 
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Rady Osiedla Dąbie za rok 2019 

Dodatkowym i ważnym kanałem informacji jest także sprawnie działający profil Facebook 

Rady Osiedla oraz grupy sympatyków osiedla oraz prawobrzeża, którym przekazujemy 

regularnie informacje o naszych działaniach. Ponadto na osiedlu jest 5 tablic informacyjnych, 

na których umieszczane są ważne dla mieszkańców informacje. 

 

Aktywności: 

◼ Uczestnictwo Przewodniczącego w posiedzeniach i spotkaniach w sprawach ważnych 

dla mieszkańców i osiedla 

◼ Aktywne działania przy opracowywaniu założeń projektowych i potrzeb mieszkańców  

◼ Udział w pracach projektowych i odbiorach wykonanych inwestycji na osiedlu 

◼ Aktywny udział przy projektowaniu pierwszego etapu zabudowy sportowo-rekreacyjnej 

przy ZS nr 2 

◼ Uczestnictwo w oficjalnym otwarciu Portu Jachtowego Marina w Dąbiu 

◼ Bieżąca współpraca z instytucjami, takimi jak: Policja, Straż miejska, Straż Pożarna, 

◼ Rozpoczęcie I etapu (z czterech) przebudowy ulic. 

◼ Zakończenie I etapu budowy alejki na cmentarzu w Dąbiu. 

 

Uchwalono 53 uchwały: 

1/19- w sprawie organizacji pracy Rady Osiedla w kadencji 2019-2024 

2/19 - w sprawie organizacji festynu integracyjnego dla mieszkańców 

3/19 – dot. przyznania środków finansowych na „Małe dotacje” 

4/19 – dot. dzierżawy działki nr 6-35 przy ul Hangarowej na plac manewrowy nauki jazdy 

5/19 – dot. dzierżawy działki obrębu 4005 przy ul. Przestrzennej na cele rekreacyjne 

6/19 - dzierżawy działki przy ul. Młyńskiej 

7/19 - dzierżawy działki przy ul. Narzędziowej 

8/19 - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wyrobienie 

pieczątek 

9/19 - w sprawie współorganizacji „XVI Dąbskiego Biegu Ulicznego” 

10/19 - w sprawie wydania opinii dot. zbycia w drodze bezprzetargowej 

11/19 - dzierżawy działki przy ul. Narzędziowej 

12/19 - dzierżawy działki przy ul. Goplańskiej 

13/19 - sprawie dokonania przesunięć w Budżecie Rady Osiedla Dąbie na 2019 rok 

14/19 - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup namiotu na potrzeby Rady 

15/19 - w sprawie powołania stałych komisji Rady 

16/19 - dzierżawy działki nr 3/8 

17/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Węgierskiej 

18/19 - w sprawie postawienia automatu do sprzedaży biletów 

19/19 - w sprawie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – 

plaża 3” 

20/19 - w sprawie udzielenia informacji odnośnie zbycia nieruchomości 

21/19 - w sprawie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - 

Sadlińskie Łęgi” 

22/19 -  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 16/10 

23/19 – dot. dzierżawy działki przy ul. Słupskiej 
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Rady Osiedla Dąbie za rok 2019 

24/19 - w sprawie udzielenia informacji odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej przy ul 

Wiosennej 

25/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Bośniackiej 

26/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Bośniackiej 

27/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Młyńskiej 

28/19 - w sprawie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin ul Węgierskiej 

29/19 - w sprawie nieruchomości Gminy Miasto Szczecin Położonej w rejonie ul. Kartuskiej 

30/19 - w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Dąbie na rok 2020 

31/19 – w sprawie dzierżawy działki przy ul. Przestrzennej 

32/19 - w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Gryfińskiej 137 

33/19 – w sprawie dzierżawy działki przy ul. Gryfińskiej 

34/19 - w sprawie likwidacji progu zwalniającego przy ul. Zamiejskiej 

35/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Przybrzeżnej 

36/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Narzędziowej 

37/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Bośniackiej 

38/19 - w sprawie dzierżawy działki wzdłuż rzeki Chełszczącej 

39/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Szybowcowej 

40/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Bośniackiej 

41/19 - w sprawie wydzierżawienia gruntu z przeznaczeniem pod parawan śmietnikowy 

42/19 - w sprawie wydania opinii dotyczącej prowadzonych robót budowlanych na terenie 

działki nr 116_11 z obrębu 4032 

43/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie dzierżawy działki wzdłuż rzeki Chełszczącej 

44/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Słupskiej 

45/19 - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na opłacenie skrytki pocztowej 

46/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Przestrzennej 

47/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Przestrzennej 

48/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Przestrzennej 

49/19 - w sprawie dzierżawy działki przy ul. Przybrzeżnej 

50/19 - w sprawie ustawienia tzw. Ściany Pamięci 

51/19 - w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa Osiedla Dąbie 

52/19 - w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa Osiedla Dąbie 

53/19 - w sprawie uchwalenia planu finansowego i rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Dąbie 

na rok 2020 

 

Rada wystąpiła do właściwych jednostek Urzędu Miejskiego i innych, w sprawach: 

◼ ZDiTM – zapytanie dot. realizacji sporządzonego projektu koncepcyjnego 

„modernizacja ulic wokół cmentarza Dąbie”. Inwestycja zostanie zrealizowana po 

zabezpieczenie środków w budżecie miasta. 

◼ ZDiTM – wniosek o ustawienie automatu do biletów komunikacji miejskiej przy 

przystankach Plac Słowiański oraz Dąbie Osiedle. Zrealizowano na Placu 

Słowiańskim. 

◼ ZDiTM – wniosek o bezpłatne ustawienie tablicy informacyjnej przy przystanku Dąbie 

Osiedle. Zrealizowano. 

◼ WGK – wniosek o ustawienie toalety TOI TOI przy ul. Dziennikarskiej. Brak odpowiedzi. 
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◼ ZUK – wniosek wraz ze wskazaniem ulic o utrzymanie czystości (liście) w okresie 

jesienno-zimowym. 

◼ WGK – wniosek o budowę toalety publicznej w Dąbiu. 

◼ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – wniosek o naprawienie nabrzeża oraz 

przyczółku mostu na rzece Płoni przy ul. Przestrzennej. W toku- czekamy na informację 

w sprawie ustalenia właściciela i spotkania. 

◼ Wydział Ruchu Drogowego – wniosek o wzmożenie kontroli tonażów samochodów 

ciężarowych pow. 20t na terenie osiedla. 

◼ Prezydent Miasta – wniosek o zabezpieczenie środków na budowę 

żłobka/przedszkola. 

 

 

Imprezy sportowe i kulturalne na rzecz mieszkańców osiedla Dąbie 

(dotyczy dwóch kadencji) 
 

22 marca 2019 - Gra Terenowa "Znam Szczecin Dąbie" 

 

Organizator: III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, ul. Pomorska 150 

Współorganizator: Rada Osiedla Dąbie 

 

Impreza ma formę gry terenowej na orientację po dzielnicy Dąbie, podczas której w punktach 

kontrolnych uczniowie będą wykonać zadania interdyscyplinarne, sprawdzające wiedzę z 

zakresu nauk przyrodniczych (biologii, geografii) i krajoznawstwa, historii i przyrody Dąbia oraz 

pierwszej pomocy. 

 

 

24 maja 2019 - XVI Dąbski Bieg Uliczny i Ekofestyn 

 

Organizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Wł. Orkana 

Współorganizator: Rada osiedla Dąbie 

 

Doskonała okazja do sprawdzenia swojej formy oraz kształtowania postawy zdrowej 

rywalizacji. Festyn ekologiczny miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 
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8 czerwca 2019 – Festyn Rodzinny 

 

Organizator: Rada Osiedla Dąbie 

 

Impreza rodzinna zorganizowana na terenie starego boiska 

przy Plaży Dąbie. W programie było wiele atrakcji dla rodzin 

z dziećmi: 

◼ zamek dmuchany,  

◼ wata cukrowa, popcorn,  

◼ bańki mydlane,  

◼ nauka pierwszej pomocy, symulator paralotni,  

◼ kiełbaski z grilla  

◼ i wiele innych atrakcji. 

 

 

 

               
 

14 września 2019 – Fly Day z Radą Osiedla Dąbie 

 

Organizator: Rada Osiedla Dąbie, Aeroklub Szczeciński. 

 

W programie imprezy była: 

◼ prezentacja statyczna sprzętu aeroklubu: samoloty, motolotnie, spadochrony, 

szybowce, śmigłowce. 

◼ Prezentacja Sekcji Modelarskiej Asz. 

◼ Loty wiodokowe AN-2, paralotnią, samolotem, motolotnią. 

◼ Skoki spadochronowe z samolotu AN-2-SP-NSK,  

◼ Symulator zdarzeń (wypadków) prezentacja Żandarmeria Wojskowa, 

◼ Trenażer - symulator żeglarski klasy „Optimist” Urządzenie pozwalające na naukę 

żeglowania na lądzie, 

◼ Występy zespołu tanecznego MOK Dąbie Heart Break, 

◼ Koncert rockowy Zespoły: Rosegarden i H2MS, 

◼ Dmuchane zamki, wata cukrowa, kiełbaski. 
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Podczas trwania imprezy w namiocie Rady Osiedla Dąbie odbyły się konsultacje z 

mieszkańcami dotyczące planowanych inwestycji na terenie Osiedla. 

 

      
 

      
 

 

7 grudnia 2019 - Zabawa mikołajkowa 

 

Organizator: Rada Osiedla Dąbie 

 

Impreza dla dzieci, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2019 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w 

Klubie Delta w Dąbiu przy ul. Racławickiej 10. Zabawa prowadzona była przez profesjonalnych 

animatorów z Czaru Bajek w pięknych świątecznych strojach i cudownej bajkowo-świątecznej 

aranżacji. Podczas zabawy RO zapewniła dzieciom i rodzicom poczęstunek oraz napoje.  
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15 grudnia 2019 – Wigilia dla samotnych 

 

Organizator: Rada Osiedla Dąbie 

 

Spotkanie zostało zorganizowane w Restauracji Retro w Dąbiu 

w niedzielne popołudnie w dniu 15 grudnia 2019 r. w godz. 

12:00 – 14:00. 

Była to znakomita okazja do tego, by osoby opuszczone na co 

dzień i pozostawione samym sobie, mogły poczuć magię 

Świąt. Świętowanie rozpoczęło się śpiewaniem kolęd. W wigilii 

uczestniczyło ok. 55 osób. 

 

 

   

 

 

 

Zadania planowane do realizacji w roku 2020 
 

◼ Budowa interaktywnych przejść dla pieszych w miejscach: 

o Pętla autobusowa Dąbie Osiedle 

o Skrzyżowanie Portowa/Goleniowska 

◼ Wsparcie przy pracach projektowych rozbudowy przestrzeni rekreacyjnej na boisku 

Orła - Skatepark 

◼ Wsparcie przy pracach projektowych budowy wielofunkcyjnego pełnowymiarowego 

boiska  przy ZS nr 2 

◼ Organizacja festynów, imprez, spotkań dla mieszkańców w zależności od panującej 

sytuacji związanej z COVID-19 (dotyczy Fly Day, Wigilia dla samotnych, Mikołajki), 

◼ Przeprowadzenie konsultacji dot. kolejnych działań inwestycyjnych na osiedlu, 

◼ Współorganizacja innych wydarzeń realizowanych na osiedlu. 

 

 


