
-----Original Message-----
From: Adamczyk Paweł
Sent: Tuesday, August 11, 2020 8:44 AM
To: 'RO Arkońskie Niemierzyn'; 'RO Bukowe-Klęskowo'; 'RO Bukowo'; 'RO 
Centrum'; 'RO Dąbie'; 'RO Drzetowo - Grabowo'; 'RO Głębokie'; 'RO Golecino 
Gocław'; 'RO Gumieńce'; 'RO Kijewo'; 'RO Krzekowo - Bezrzecze'; 'RO 
Łękno'; 'RO Majowe'; 'RO Międzyodrze'; 'RO Niebuszewo'; 'RO Niebuszewo 
Bolinko'; 'RO Nowe Miasto'; 'RO Osów'; 'RO Płonia'; 'RO Podjuchy'; 'RO 
Pogodno'; 'RO Pomorzany'; 'RO Skolwin'; 'RO Słoneczne'; 'RO Stare Miasto '; 
'RO Stołczyn'; 'Ro Śródmieście Północ'; 'RO Śródmieście Zachód'; 'RO 
Świerczewo'; 'RO Turzyn'; 'RO Warszewo '; 'RO Wielgowo'; 'RO Załom'; 'RO 
Zawadzkiego'; 'RO Zdroje'; 'RO Żydowce'
Cc: kontakt.patrykjaskulski@gmail.com; Wełyczko Katarzyna; Wąsowska 
Beata; Błachowiak Irena; Bonikowska Joanna; Ciszewska Aleksandra
Subject: Informacja o ustaleniach dotyczących finansowania działań Rad 
Osiedli w okresie do końca grudnia 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzjami podjętymi dzisiaj podczas posiedzenia Komisji ds. 
Inicjatyw Społecznych Sportu i Młodzieży zwracam się o przygotowanie i 
przesłanie do Wydziału Gospodarki Komunalnej w terminie do 26 sierpnia 
2020 r. aktualizacji planów rzeczowo-finansowych poszczególnych Rad 
Osiedli w obszarze działań na rzecz mieszkańców.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 28 lipca br. w sprawie zmiany do Budżetu 
Miasta środki finansowe na działania rad osiedli zabezpieczone zostały w puli 
rezerwowej i wydatkowanie ich będzie się odbywało na podstawie złożonych i 
ocenionych Wniosków w sprawie finansowania działania, wg formularzy 
przekazanych Państwu e- mailem 24 lipca br. (formularz raz jeszcze w 
załączeniu do niniejszej wiadomości) Dlatego do zaktualizowanego planu 
winny zostać załączone wypełnione przez Rady Wnioski.

Aktualizacja winna dotyczyć działań planowanych do realizacji przez Radę 
Osiedla w okresie do końca 2020 r.. Podstawę formalną zgodnie z zapisem § 
11 Statutu Osiedla stanowi uchwała Rady Osiedla.

Planowane przez Rady Osiedla działania winny uwzględniać możliwości ich 
bezpiecznego przeprowadzenia w okresie zagrożenia epidemicznego.  W 
szczególności odstąpić należy od wcześniej planowanych działań w obiektach 
zamkniętych.

Oceny wniosków dokonywać będą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, a termin na rozpatrzenie wniosku to 7 dni. Każda Rada Osiedla 
zachowuje prawo do wniesienia ewentualnego odwołania od decyzji Wydziału 
do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych Sportu i Młodzieży.



Rady, które już złożyły Wnioski dotyczące planowanych działań na rzecz 
mieszkańców na obowiązującym formularzu, winny potwierdzić je w 
zaktualizowanych planach rzeczowo  -finansowych. Wydział dokona oceny 
tych wniosków do dnia 12 sierpnia br. i informacje zwrotną przekaże 
zainteresowanym.

Nawiązując do ustaleń chcę poinformować, iż udało się nam zabezpieczyć 70 
5 litrowych butli ze środkami do dezynfekcji, które Radom będą mogły być 
udostępnione w związku z realizacją przedsięwzięć.
Podobnie do dyspozycji mamy jeszcze blisko 20 tys. maseczek, które zostały 
zakupione po decyzji Komisji wiosną bieżącego roku.

Aktualnie w przygotowaniu jest plakat informujący o zasadach zachowania 
bezpieczeństwa w czasie prowadzonych działań i zostanie on również oddany
Państwu do dyspozycji.

Reasumując przedstawiam harmonogram współpracy:

*       do 12 sierpnia ocena Wniosków już złożonych do Wydziału
*       do 26 sierpnia złożenie aktualizacji planów rzeczowo finansowych wraz z
załącznikami ,
*       do 2 września stanowisko - ocena wniosku przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej
*       do 9 września ewentualne odwołania do Komisji,
*       od 3 września do 31 grudnia realizacja działań w oparciu o 
zaakceptowany Wniosek w sprawie finansowania działania

Jednocześnie przypominam, że :
- zgodnie z postanowieniami art. 15zzx ustawy  o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rady 
Osiedli mogą nadal w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii zwoływać i odbywać obrady, sesje, 
posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych 
organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z 
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub 
korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
- Zarządzeniem Nr 222/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie procedury prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli, jednostek 
pomocniczych Gminy Miasto Szczecin, zmodyfikowana została procedura 
prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli - nie przewiduje ona udzielania 
zaliczek.

Wszelkie pytania w tym zakresie proszę kierować do Państwa opiekunów

Z poważaniem,

Paweł Adamczyk



Dyrektor Wydziału
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
padamcz@um.szczecin.pl
tel.  91 424 56 30

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Szczecin wynikająca z przepisów 
RODO: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp
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