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UCHWAŁA NR 30 / 22

RADY OSIEDLA ŻELECHOWA

z dnia ………………..…….…. r.

w sprawie zaopiniowania projektu Budżetu Gminy Miasto Szczecin na rok 2023.

Na podstawie § 7, pkt. 9 Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, stanowiącego
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/769/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia
2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2868) zmienionej Uchwałą Nr II/62/18 Rady Miasta
Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r.
poz. 217)

Rada Osiedla Żelechowa uchwala, co następuje :
§ 1. Rada Osiedla Żelechowa występuje z wnioskiem do Biura Dialogu Obywatelskiego

Urzędu Miasta w Szczecinie, o pomoc w przeprowadzeniu konsultacji
społecznych z mieszkańcami ulicy Zagłoby na Osiedlu Żelechowa w sprawie
zmiany organizacji ruchu na wyżej wymienionej ulicy.

§ 2. Wniosek zawierający propozycje rozwiązań do skonsultowania stanowi załącznik
Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Do Rady Osiedla Żelechowa wpłynął wniosek mieszkańca Osiedla w sprawie zmiany
organizacji ruchu (zasady parkowania) na ulicy Zagłoby, uzasadnionej występującymi
utrudnieniami. Rada skierowała wnioskodawcę do Zespołu Organizacji Ruchu UM Szczecin, który
odmówił przygotowania projektu zmian, bez przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami. W związku z powyższym mieszkaniec przedstawił własne ogólne pomysły
i zgodził się na skonsultowanie wraz z nimi propozycji pozostawienia organizacji ruchu bez zmian.
Biorąc pod uwagę ewentualne różnice opinii, wątpliwości Rady Osiedla w kwestii możliwości
przetwarzania przez nią danych osobowych, niezbędnych przy określaniu i weryfikacji uprawnienia
do udziału w konsultacjach, a także chęć uzyskania wiążącej opinii o preferowanym przez
zainteresowanych rozwiązaniu problemu Rada zwraca się do BDO z wnioskiem w treści jak
w załączniku.

Kamila Romaniak Arkadiusz Lisiński
Sekretarz Rady Osiedla Żelechowa Przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa
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Sz. P.
Magdalena Błaszczyk
Dyrektor Biura Dialogu
Obywatelskiego,
Urząd Miasta Szczecin,
Plac Armii Krajowej 1

Wniosek

Na podstawie § 7, pkt. 9 Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, stanowiącego załącznik nr
1 do Uchwały Nr XXIX/769/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu
Osiedla Miejskiego Żelechowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2868)
zmienionej Uchwałą Nr II/62/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2019 r.
Rada Osiedla Żelechowa zwraca się z prośbą o pomoc merytoryczną i organizacyjną
w przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami ulicy Zagłoby na Osiedlu Żelechowa
w Szczecinie w sprawie zmiany organizacji ruchu na wyżej wymienionej ulicy.

Na wniosek mieszkańca, zgłaszającego utrudnienia w ruchu na ulicy Zagłoby oraz
w związku ze stanowiskiem Zespołu Organizacji Ruchu WGK UM Szczecin Rada chce poddać
konsultacji z mieszkańcami ulicy następujące propozycje załatwienia sprawy, w celu
przedstawienia wskazanej przez większość z nich do zaopiniowania, opracowania i realizacji:

1) pozostawienie bez zmian aktualnej organizacji ruchu na ulicy Zagłoby (na obecną chwilę
ulica jest dwukierunkowa, możliwością postoju na zasadach ogólnych);

2) wprowadzenia ruchu jednokierunkowego z uwzględnieniem zakazu postoju po prawej
stronie wraz z dopuszczeniem postoju na zasadach ogólnych po lewej stronie ulicy
Zagłoby;

3) wprowadzenie zakazu postoju po lewej stronie ulicy Zagłoby w kierunku od ulicy Sokoła
w stronę ulicy Cienistej;

4) wprowadzenie zakazu postoju po lewej stronie ulicy Zagłoby w kierunku od ulicy Sokoła na
odcinku od numeru 34 do numeru 39;

5) wyznaczenie pól lub pola wyłączenia z ruchu wraz z wprowadzeniem nakazu jazdy
z właściwej strony znaków naprzeciwko wjazdów do garaży posesji przy ulicy Zagłoby od
numeru 34 do numeru 39.

W uzasadnieniu prośby Rada Osiedla wskazuje na swoje wątpliwości w kwestii możliwości
przetwarzania przez nią danych osobowych, niezbędnych przy określaniu i weryfikacji uprawnienia
do udziału w konsultacjach, a także chęć uzyskania wiążącej opinii, o preferowanym przez
zainteresowanych rozwiązaniu problemu.

Z poważaniem
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