
Protokół NR 3/21
RADY OSIEDLA ŻELECHOWA

z dnia 17-11-2021 r. i 24.11.2O21r

Ad. 1 i 2

Przewodniczący powitał zaproszonych gości oraz Radnych Osiedla, a następnie otworzył
posiedzenie Rady Osiedla. 
W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

• przedstawiciele Policji:
• Komendant Komisariatu Szczecin – Nad Odrą podinsp. Leszek Tytus;
• Naczelnik Wydziału Prewencji – kom. Sylwester Flak;
• Dzielnicowy sierż. sztab. Kamil Czub;

• przedstawiciele Straży Miejskiej:
• Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Szczecin Krzysztof Kamiński;
• Naczelnik Oddziału Interwencyjno – Prewencyjnego Północ Straży Miejskiej – Robert

Marzec;
• Radni VIII Kadencji Rady Miasta Szczecin V Okręgu wyborczego:

• Radna Renata Łażewska;
• Radny Mirosław Żylik;
• Radny Łukasz Kadłubowski;
• Radny Leszek Duklanowski.

Po podpisaniu  przez 10 Radnych  listy  obecności,  stanowiącej  Załącznik  nr  1  do Protokołu,
stwierdzono quorum ( 5 - usprawiedliwionych).

Ad. 3 i 4

Przewodniczący  przedstawił  porządek  posiedzenia,  stanowiący  Załącznik  nr  2  do
Protokołu. 
Radna  Katarzyna  Marcinów  zgłosiła  wniosek  o  przeniesienie  procedowania  pkt  4  –  przyjęcia
protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa z dnia 03-11-2021 r. po omówieniu spraw (pkt 5
i 6) z zaproszonymi gośćmi.
Przewodniczący  zapytał  Radnych  czy  przyjmujemy  wniosek  Radnej  Marcinów.  Nikt  
z  Radnych  nie  zgłosił  uwag.  Wszyscy  Radni  przyjęli  wniosek  o  zatwierdzenie  protokołu  
z dnia 03-11-2021 r. po spotkaniu z zaproszonymi gośćmi.

Ad. 5

Naczelnik  Prewencji  Komisariatu  Szczecin  Nad  Odrą  kom.  Sylwester  Flak,  przedstawił
informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Żelechowej. Na



ręce Przewodniczącego Rady Osiedla przekazał informację za okres 2019 – 2021 zawierającą
dane  o  ilości  włamań,  kradzieży,  uszkodzeń,  wypadków,  kolizji  i  innych  zdarzeń.  Informacja
stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu.  
Naczelnik Wydziału Prewencji poinformował, że w 2020 i 2021 r. jest mniej włamań, kradzieży i
przestępstw,  niż  w  2019  r.  Przestępczość  zmniejszyła  się,  w  szczególności  w  kategoriach
uciążliwych dla mieszkańców, tj. włamaniach, w których mieszkańcy ponoszą największe straty,
tracą dobra materialne i mienie dużej wartości. 
Przestępstwa o kategorii podstawowej 

OSIEDLE
ŻELECHOWA

2019 2020 2021 
do listopada

włamania 24 21 19
kradzieże 17 15 9
uszkodzenia 8 7 4
inne przestępstwa* 12 5 4
RAZEM 61 48 36
    *inne przestępstwa: przywłaszczenia, pobicia, naruszenie narządu czynności ciała.
       Uwaga: nie są tu wliczone przestępstwa internetowe.

W 2019 r. na Żelechowej było 61 przestępstw o kategorii podstawowej, dla porównania na Osiedlu
Warszewo przestępstw było dwukrotnie więcej, ok. 120. Mniejszą przestępczość niż Żelechowa
mają Skolwin i Stołczyn. Są to Osiedla o mniejszej liczbie mieszkańców. 
W 2020 r. przestępstw o kategorii podstawowej było 48, a w 2021 r. jest 36. 
W 2021 r. przestępczość w stosunku do roku 2019 spadła o blisko 50 %. 

Kolizje i wypadki 

Naczelnik Wydziału Prewencji poinformował, że na Osiedlu:
• jest więcej kolizji i wypadków w poszczególnych latach co wynika z faktu, że mieszkańcy

mają coraz więcej samochodów, średnio po 2-3  samochody na rodzinę, ruch na ulicach
jest większy, jest zatem większe prawdopodobieństwo wypadków,

• nie posiada zarejestrowanych kolizji, które są załatwiane bez udziału Policji,
• na najważniejszych skrzyżowaniach co roku ilość kolizji i wypadków maleje.

OSIEDLE ŻELECHOWA 2019 2020 2021
do

listopada
skrzyżowanie ilość kolizji i 

wypadków*
Obotrycka / Wilcza 3 1 2
Hoża / Bogumińska 1 1 1
Krucza / Thugutta / Kormoranów 2 1 1
inne miejsca kolizje i wypadki 
(np.  na  prostej  drodze,  na  drogach
osiedlowych)

4 6 5

RAZEM 10 9 9
    *zdarzenia zarejestrowane, a następnie prowadzone przez Policję

Przewodniczący zapytał  jaką wypadkowość na drogach w stosunku do innych Osiedli  posiada



Osiedle Żelechowa?. 
Naczelnik Wydziału Prewencji  poinformował, że o wiele więcej zdarzeń występuje na trasie od
Szosy  Polskiej  w  kierunku  Polic  do  Zagórskiego  do  skrzyżowania  (Bukowo,  Stołczyn)  
i  ul.  Stołczyńskiej,  przede wszystkim z uwagi  na duży napływ tirów, które jadą przez Fosfan i
Police. Na Warszewie na ulicy Duńskiej jest efekt po przeprowadzonych inwestycjach, m.in. ronda,
Złotowska. 

Na spotkanie przybyła Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Renata Łażewska.

Komendant  Komisariatu  Szczecin  Nad  Odrą  podinsp.  Leszek  Tytus  poinformował,  że
przeprowadzana  jest  analiza  zagrożenia  bezpieczeństwa  przez  Wydział  Prewencji  Komendy
Miejskiej  Policji  w  Szczecinie  i  patrole  są  dyslokowane  w  najbardziej  zagrożone  rejony.  Do
dyspozycji Mieszkańców jest zawsze Dzielnicowy dostępny całą dobę oraz oficer dyżurny. 

Przewodniczący  Rady  Osiedla  podziękował  Policji  za  przeogromną  pracę  włożoną  w
przygotowanie informacji  oraz poinformował o dyżurach pełnionych przez Radnych Osiedla we
wtorki w godzinach 17.30 – 18.30. Naczelnik Wydziału Prewencji przekaże informację o dyżurach
Dzielnicowej  sierż.  sztab.  Magdalenie  Barańskiej,  aby  raz  w  miesiącu  przybywała  na  dyżur.
Naczelnik zaprosił Przewodniczącego na akcję „Bezpieczne Osiedle”, która odbywa się w dniu
18.11.2021  r.  w  godz.  12.00  –  20.00.  w  celu  wspólnego  patrolu  z  Policją  po  Osiedlu.
Przewodniczący  o  godz.  17.00  będzie  uczestniczył  w  inauguracyjnym  patrolu  Osiedla,
jednocześnie wyraził nadzieję, że Radni również będą uczestniczyli  w przeprowadzanych przez
Policję comiesięcznych akcjach „Bezpieczne Osiedle”.

Radna Małgorzata Badach podkreśliła, że w poprzedniej kadencji Rady Dzielnicowy Komisariatu
Szczecin  Nad  Odrą  Tomasz  Misztela  ściśle  współpracował  z  Radą  Osiedla,  uczestnicząc  w
dyżurach radnych w każdy ostatni wtorek miesiąca. 

Przewodniczący oddał głos Radnym Rady Miasta. Radny Mirosław Żylik stwierdził, że spodziewał
się więcej zdarzeń, jednak nie jest tak źle.
Radny  Łukasz  Kadłubowski  stwierdził,  że  informacje  przekazane  przez  Policję  w  zakresie
skrzyżowań dokładnie pokrywają się zgłoszeniami do Radnych Miasta, zapytał czy Policja może
przekazać  swoje  sugestie  w  zakresie  zmiany  organizacji  ruchu,  między  innymi  odnośnie
omawianych  trzech  głównych  skrzyżowań.  Przewodniczący  poinformował,  że  pięciu  radnych
Osiedla  uczestniczyło  w  dniu  16  listopada  2021  r.  w  spotkaniu  w  Biurze  Planowania
Przestrzennego  Miasta,  na  którym  BRM  przekazało  informację,  że  patrząc  na  plan  nowego
skrzyżowania Hoża / Bogumińska, bez jego modernizacji, przebudowy i uruchomienia osobnych
relacji  dla skrętu  nie za wiele można poprawić w temacie bezpieczeństwa samą organizacją.
Naczelnik Prewencji poinformował, że Rada Osiedla może kierować wnioski o zmianę organizacji
ruchu do specjalnej komórki Komendy Miejskiej Policji. Przewodniczący Rady Osiedla stwierdził,
że Rada wystąpi do KMP w porozumieniu z Radnym Łukaszem Kadłubowskim.
Radny Leszek Duklanowski stwierdził, że skrzyżowanie przy Hożej / Bogumińskiej w pierwotnej
wersji  miało  być  rondem,  jednak  przekonał  się  że  zdarzeń  jest  niewiele.  Naczelnik  Wydziału
Prewencji,  Radny  Leszek  Duklanowski  oraz  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Renata  Łażewska
podkreślili,  że  Północne  Dzielnice  są  jednak  o  wiele  spokojniejsze,  panuje  jednak  mit,  że  na
Północy Szczecina panuje duża przestępczość. Przewodniczący Lisiński powiedział, że należy ten
mit przełamywać.



Wskazano miejsca potencjalnego handlu narkotykami na terenie naszego Osiedla oraz miejsca, w
których Mieszkańcy (młodzież i dorośli) piją alkohol. 

Radna Krystyna  Jastrzębska wskazała Policji  na problem płynności  ruchu na odcinku ulicy od
przystanku  Zgorzelecka  w  stronę  Hożej  do  wiaduktu  i  zaproponowała  ruch  odbywał  się  tutaj
jednokierunkowo. Wniosek w sprawie zmiany organizacji  ruchu należy złożyć do WRD KMP w
Szczecinie, ekspert-specjalista przeprowadzi profesjonalną analizę i prześle stosowne wnioski do
właściwej komórki UM Szczecin.

Przewodniczący  RO  Żelechowa  zawnioskował  o  przeprowadzanie  z  użyciem  wagi  mobilnej
okresowych kontroli masy samochodów ciężarowych poruszających się po ulicach Osiedla. Policja
nie ma takich sił i środków, nie posiada wagi, takie możliwości ma ITD. Policja wesprze w tym
temacie mieszkańców i RO Żelechowa.

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Szczecin,  poinformowała,  że  pracowała  w  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania  Problemów  Antyalkoholowych,  w  której  regularnie  1  lub  2  razy  w  miesiącu
uczestniczyła  w  wieczornych  patrolach  z  Policjantami  z  KMP  Szczecin.  Członkowie  Gminnej
Komisji wytyczali trasę, tj. sklepy, w których handluje się alkoholem, nie po to aby złapać kogoś na
gorącym uczynku , tylko w celu profilaktycznym. Członkowie Komisji okazując legitymację Gminnej
Komisji  przypominali  sprzedawcom, aby nie sprzedawali  alkoholu młodzieży oraz osobom pod
wpływem alkoholu itp. Była to życzliwa prośba do sprzedających, którzy mają bardzo duży wpływ).
Rada Osiedla  może w ciągu dnia  pokazać,  że  czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców,  a
wieczorem uczestniczyć w patrolach z Policjantami.
Powracając do statystyki Przewodnicząca Rady Miasta przypomniała, że KMP w Szczecinie raz w
roku zapraszała Przewodniczących i członków Rady Osiedla i zdawała sprawozdanie ze statystyk
dotyczących przestępczości. Północne Dzielnice wypadały najlepiej.

Następnie Przewodniczący Rady Osiedla oddał głos Straży Miejskiej. Naczelnik O I-
P Północ Robert Marzec podkreślił, że Straż Miejska zajmuje się inną profilaktyką, niż Policja, tzw.
małymi  wykroczeniami  uciążliwymi  dla  mieszkańców.  Straż  Miejska  przekazała  informację  za
okres 2019-2020 na ręce Przewodniczącego. Informacja stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu.  
W miarę posiadanych sił i środków Straż Miejska wspomaga Policję w akcji „Bezpieczne Osiedle”.
W okresie dwóch lat  2019-2020 do Straży Miejskiej  wpłynęło 2015 zgłoszeń od Mieszkańców.
Ilość zgłoszeń nie odbiega od ilości zgłoszeń na Osiedlu Warszewo, Bukowo lub Niebuszewo.
Dzielnice  Północne  generują  mniejszą  ilość  zgłoszeń,  m.in.  z  powodu  mniejszej  liczby
mieszkańców. Naczelnik Straży Miejskiej zreferował zgłoszenie w podziale na siedem obszarów,
aby radni dowiedzieli się jakie problemy mieszkańcy najczęściej zgłaszają, czyli: 

• nieprawidłowe  parkowanie  pojazdów  (ponad  40  %  zgłoszeń),  w  zgłoszeniach
nieprawidłowego parkowania dominuje ul.  Grzymińska, Robotnicza, Osiedla Małe Błonia,
Hoża i Rugiańska; Temat zgłaszany był do Komisji Bezpieczeństwa UM Szczecin;

• w ogólnym  obszarze  zwierząt  dominują  zgłoszenia  dotyczące  dzików (18  % zgłoszeń).
Wszelkie zgłoszenia od mieszkańców, e-mailowe lub telefoniczne Straż Miejska przekazuje
bezpośrednio do Łowczego Miejskiego lub do WGK UM Szczecin do p. Jacka Kowalskiego;

• czystość i porządek (18 % zgłoszeń);
• spożywanie alkoholu, nietrzeźwi i bezdomni (prawie 10 % zgłoszeń od mieszkańców), bez



zgody osoby bezdomnej nie można skierować osoby bezdomnej do schroniska, jeżeli jest
nietrzeźwy zawożony jest do Izby wytrzeźwień;

• spalanie odpadów ( 7 % zgłoszeń), przeprowadzane są kontrole dronami, można zgłaszać
konkretne adresy, pod którymi spalane są odpady opałem do tego nieprzeznaczonym np.
płytami paździeżowymi, Straż Miejska dokona weryfikacji,

• infrastruktura miejska ( ok. 5 % zgłoszeń), np. zapadnięte chodniki, ktoś na coś najechał
itp.;

• zakłócanie porządku, głównie w Parku Ostrowska, gdzie młodzież słucha głośnej muzyki.

Liczba  ujawnionych  sprawców  wykroczeń  do  liczby  podjętych  przez  Straż  Miejską  wynosi
dotychczas ok 10 %. Obecnie 6% przeprowadzonych kontroli  w przypadku spalania odpadów,
dzięki zaangażowaniu drona kończy się ujawnieniem wykroczenia.

Przedstawiciele  Policji  odmeldowali  się o  godz.  18.38.  Na pytanie  Przewodniczącego RO, czy
można ujawnić  statystyki  przygotowane  przez Policję  na  portalu  publicznym Szczecin  Osiedle
Żelechowa, Policja wyraziła zgodę.

Przewodniczący oddał głos Radnym Miasta. Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin podkreśliła,
że parkowanie jest problemem każdego miasta w Polsce. Obecnie panuje trend aby odciążać
centra miast, poruszać się komunikacją miejską, a na obrzeżach miast budować parkingi. Problem
właściwej dostępności miejsc parkingowych narasta.
Radny Leszek Duklanowski stwierdził, że parkingi są potrzebne, z uwagi na degradację trawników
i  miejsc  zielonych  przez  parkujące  samochody.  Rady  Osiedla  powinny  zgłaszać  problemy
mieszkańców związane z parkowaniem.
Radny  Łukasz  Kadłubowski  podkreślił,  że  Radni  na  sesji  wrześniowej  zwiększyli  budżet  na
działania  związane  z  problemem  dzików  na  osiedlach  i  możliwości  odłowów  przez  łowczego
miejskiego i zapytał,  czy problem dzików się zmniejsza czy należy kłaść dalsze naciski  na ten
problem. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej poinformował, że na przełomie dwóch ostatnich
miesięcy problem dzików nie był tak intensywnie sygnalizowany.
Radny Kadłubowski zapytał, czy poza nalotami dronem, są równocześnie prowadzone działania
prewencyjne  w  formie  ulotek,  informacji  do  mieszkańców,  gdyż  uważa  że  takie  działania  są
bardziej  skuteczne.  Zastępca  Komendanta  poinformował,  że  Straż  Miejska  otrzymuje  ulotki  z
Wydziału Ochrony Środowiska UM Szczecin, informujące o paleniu właściwym opałem, degradacji
środowiska itp. , ulotki dystrybułowane są wśród mieszkańców.
W  temacie  parkingów  Radny  Kadłubowski  stwierdził,  że  obowiązują  miejscowe  plany,  które
uchwalone  zostały  kilkanaście  lat  temu  i  obecnie  trudno  jest  rozwiązać  skutecznie  problem
związany z parkowaniem samochodów. Trwają rozmowy z Panem Prezydentem i podejmowane
są  różne  działania  punktowe,  trudno  jest  bowiem zmienić  decyzje  deweloperów.  Małe  Błonia
zasługą Radnych wszystkich klubów najbardziej zyskały na komunikacji. Radni podejmują również
działania w kierunku zachodniego obejścia Szczecina oraz trasę północną. W kwestii tirów dużą
pomocą będzie doprowadzenie do realizacji SKM. 

Przedstawiciele Straży Miejskiej opuścili spotkanie o godz.19.20.



Ad.6  . 

       Przeodniczący jeszcze raz podziękował Radnym Miasta za przybycie na posiedzenia Rady
Osiedla Żelechowa. Przwodniczący chciał poruszyć temat najważniejszej Uchwały w kalendarzu
samorządowym, czyli Uchwały Budżetowej.Ponieważ Radni Miasta wiedzą i widzą trochę więcej
to,czy  Rada  Osiedla  w  ramach  konsultacji  z  Radnymi  Miasta  może  liczyć  na  zrealizowanie
poprzednich projektów.  Radna R. Łażewska odpowiedziała, iż Budżet dopiero wpłynął 15.11 a
16.11 Prezydent ten Budżet zaprezentował w Urzędzie Miasta. Przewodnicząca  Rady Renata
Łażewska przedstawiła swój pogląd co do wydatków budżetowych, stwierdziła również, że Miasto
ma  mniej  pięniędzy  i  trzeba  wybrać  projekty  priorytetowe,  które  są  najważniejsze  dla
mieszkańców. Miasto na przyszły rok 2O22 ma 13Omln mniej niż w latach wcześniejszych. Być
może  dostaniemy  zwrot  1OOmln  od  Rządu  ale  póki  co,  te  finanse  nie  są  umieszczone  w
przyszłym budżecie. Natomiast ta rekompensata jest jednorazowa.Urząd miasta stara się dobrze
rozporządzać  tym  co  ma  w  związku  z  tym,  obniżył  koszty  utrzymania  Miasta  o  31mln  w
poszczególnych  wydziałach  UM.  Przewodniczą  R.  Łażewska  opowiadała  Radnym  Osiedla
Żelechowa o bardzo duzych wydatkach, z którymi teraz boryka się Miasto Szczecin np. wysokie
podwyżki prądu, czy gazu. Poinformowała, że najważniejsze jest teraz żeby wszystkie rozpoczęte i
zakontraktowane  inwestycje  w  przetargach-  zakończyć.  Prosiła  ROŻ  aby  jak  najszybciej
podejmować Uchwały związane z inwestycjami takimi, które są najważniesze dla mieszkańców.
Bezpieczniejszą opcją jest Budżet Obywatelski,  ponieważ z mocy prawa na dany cel musi być
przekazane  tyle  środków  ile  wynosi  projekt-Cel.  Przewodniczący   Arkadiusz Lisiński
poinformował  Radnych  Miasta,  że  jeden z takich projektów /  Park  Tilebein/  ,,legł  w gruzach'',
ponieważ  wygasła  ważność  projektu,  która  4   lata  temu  wynosiła  3O tys  zł.i  który  na  dzień
dzisiejszy  się  zdeaktualizował.  Radny  Ł.  Kadłubowski  także  wypowiedziała  się  odnośnie
projektów z Osiedla Żelechowa i  dał  do zrozumienia wszystkim ROŻ zeby nie rezygnowali  ze
swoich inicjatyw-projektów. Aczkolwiek nie ukrywał, że dla niego ważny jest Park na Hożej, który
będzie mial w styczniu pozwolenie na przetarg.Powiedział również że mamy ok 3 miesięcy na
zastanowienie  w  co  chcemy  zainwestować  za  kwotę  1mln  przeznaczoną  dla  Rady  Osiedla
Żelechowa.  Radny  Miasta  L.  Duklanowski powiedział,  że  budżet  Miasta  jest  zadaniowy  i
oczywiście  można  zgłaszać  swoje  wnioski  do  Budżetu,  niekoniecznie  w  ramach  1mln  zł.
Radny M. Żylik ,,Chciałbym poznać potrzeby Waszego Osiedla''  z tym cytatem zwrócił  się do
Przewodniczącego A.Lisińskiego. Przewodniczący krótko opowiedział o potrzebach mieszkańców i
Osiedla  Żelechowa  ;wymienił  m.in.  boiska  ,  Park  Wendeńska-Hoża,  tereny  zielone  poniżej
Głowickiej, Park tilebein,Stawy Bliźniacze...Radny Miasta M.Żylik poprosił od Przewodniczącego o
listę  najważniejszych  spraw-wniosków  na  piśmie,aby  je  umieścić  na  2O22/2O23.
Radna Miasta R. Łażewska powiedziała, że na dzień dzisiejszy lepiej wybrać małe projekty, które
szybciej  zaakceptuje  budżet  Miasta  i  takie,  które  potrzebne  są  pilnie  mieszkańcom.  Radna
Katarzyna Marcinów w rozmowie z Radnymi Miasta, powiedziała że wraz z Radnym M. Marcinów
wysłali swoje propozycje do UM i są to sprawy takie jak chodnikowe, czy drogowe. Uważa, że są
one bardzo potrzebne mieszkańcom. Powiedziała również,  iż część realizacji  jest  z pewnością
wykonana z poprzedniej kadencji, ale patrząc na protokół z poprzedniej kadencji raczej nic z tego
nie zostało zrealizowane/np.zadanie dofinansowania inwestycji Rad Osiedlowych, które zniknęło z
budżetu/.Jest też potrzeba zrealizowania niezrealizowanych projektów z poprzednich lat.  Radny
Paweł Muszyński także zwrócił uwagę Radnym Miasta, że trzeba przejrzeć wnioski z poprzednie
Rady Osiedla Żelechowa, które nie zostały zrealizowane a są ważne, więc trzeba je zweryfikować



pod kątem priorytetu. 
Radna  K.  Marcinów poruszyła  temat  stadionu  Stali  Stocznia,  który  został  sprzedany  pod
zabudowę wielorodzinną. Zaznaczyła,  że w tym miejscu powinno być  więcej  terenu zielonego,
oraz np. Orlik dla dzieci i młodzięży czy skatepark. Można też pomyśleć o siłowni zewnętrznej. Na
koniec Radny Miasta M. Żylik stwierdził, że mimo najlepszych chęci potrzebne są też kompromisy
z obydwu stron.
     Przewodniczacy podziękował Radnym Miasta za przybycie . Siedzibę opuścili; Przewodniczaca
Rady Miasta R. Łażewska, Radny M. Żylik, Radny L. Duklanowski /godz 2O.3O/. Jeszcze chwilę
został na posiedzeniu Radny Ł. Kadłubowski. Poruszył on jeszcze kwestię parkowania  na Osiedlu
Żelechowa, a mianowicie jego deficyt,po czym opuścił posiedzenie o godz 21.OO.

Ad.7.

      W dniu 16.11 21r odbyło się spotkanie w BPPM, na które UM zaprosił 5 Radnych Osiedla
Żelechowa  w celu  zrobienia  prezentacji  przez  UM do   Studium   Uwarunkowań  i  Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin. 

Ad.8.

       Podjęcie  Uchwały nr 3/21 /Załacznik nr 5 do Protokołu//  w sprawie zajęcia stanowiska i
wniesienia  uwag  do  projektu   Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
Przestrzennego  Miasta  Szczecin.  Uchwała  nr  3  posiada  załącznik  z  2  uwagami  do
Studium.Zgłoszono wnioski  trzech jednostek planistycznych;  PZO6,PZO7,PZ16.Przewodniczący
Osiedla Żelechowa poddał pod głosowanie Uwagi.  Pierwsza z nich; jako uwagę Rady Osiedla
Żelechowa w dziale Zasady Przekształceń.

• Uwaga  nr  1  w  sprawie  stopniowego  przekształcenia  terenów działkowych  na  potrzeby
innych funkcji  np. zieleni urządzonej,  sportu,rekreacji  i  wypoczynku i.t.d / PZO6/  Uwaga
została pdjęta sosunkiem głosów;

                           Głosowanie; 3 za/ 4 przeciw/ 2 Wstrzymał się
• Uwaga  nr  2   działka  6/1  dopuszczecie  zabudowy  jednorodzinnej  5O%  działki  z

zachowaniem  ogólnodostępnej  przestrzeni  sportowo-rekreacyjnej;
boiski,orlik,skatepark,silownia zewnętrzna , zieleń urządzona,kort tenisowy-teren obecnego
boiska Stali Stocznia/ PZO7/ Uwaga została podjęta stosunkiem głosów;

                           Głosowanie; 9 za/ O przeciw/O wstrzymał się
• Uwaga  nr  3  w  sprawie  publicznego  dojścia  do  rzeki  /  PZ16/  Uwaga  została  podjęta

stosunkiem głosów;
                           Głosowanie; 9 za/O przeciw/O wstrzymał się

Głosowanie w sprawie Uchwały nr 3/21 w sprawie zajęcia stanowiska i wniesienia uwag do
projektu Studium UiKZP. Przewodniczący odczytał Radnym OŻ podstawę prawną i przeszedł do
głosowania. Uchwała została podjęta sosunkiem głosów;
                            Głosowanie; 9 za/O/O / Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia/
Ad.4. 

           Przyjęcie Protokołu 2/21 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa w dniu O3.11.21. W



Protokole znaleziono 3 poprawki. Do pierwszej poprawki odniosła się Radna K. Marcinów. Prosiła,
aby dopisać zdanie,którego brakowało, a jakie powinno być zapisane  w/Ad.2O odnośnik 2/a więc;
,,Radni OŻ M.i K. Marcinów chcieli poprzeć wniosek Radnego Dominika Żukowskiego o założenie
niezależnego Profilu RADY OSIEDLA ŻELECHOWA na FB.''
 
Drugą poprawkę zgłosiła Radna M. Badach ,, poprosiła o wykreślenie z Ad.2O odnośnik 6,wers 3
słowa INWESTORA'' 
Trzecia Poprawka od Radnego A. Wiszniewskiego, .str.  1 Protokołu - Ad. 3  w tym punkcie, -
wiersz siódmy, po przecinku dodać:
„ których możliwość już wstępnie uzgodnił z Biurem Planowania. Poinformował też, że co do terminu 
spotkania należy wystąpić do pani dyrektor Biura mailem. Radny przekazał Przewodniczącemu adres 
mailowy, na który należy skierować zapytanie”

str. 5 Protokołu, druga linijka  od góry, po ………Wiszniewski, dodać:
„po akceptacji jego wyjścia przez Przewodniczącego Rady prowadzącego spotkanie.” 

Przyjęcie Protokołu 2/21 przeniesione jest na 24.11.2O21r po wprowadzeniu poprawek.
    
       Radny Paweł Muszyński poprosił Przewodniczącego, aby informacje na temat spotkań w
siedzibie Rady Osiedla były w miarę możliwości wcześniej podawane. Przewodniczący przyjął tą
informację do wiadomości.

Ad.13. 

       Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa jest na 24.11.2O21r
           
        Ze względu na wydłużony czas posiedzenia i późną porę Przewodniczacy zarządził
przerwę w posiedzeniu do 24.11.2O21r do godz 17.3O

                                                   CZĘŚĆ II POSIEDZENIA.
                                             Protokół  Nr 3/21 z dnia 17.11.2O21 c.d
              
                      Przewodniczący ok 17.3O powitał obecnych i otworzył posiedzenie Rady Osiedla
Żelechowa, które prowadził do jego zamknięcia. Po podpisaniu przez 13 Radnych listy obecności,
która  stanowi  Załącznik  nr  1a do  Protokołu,  stwierdzono  quorum  /  2  nieobecnych-
usprawiedliwionych/.

Ad  .4. 
      Radni OŻ jednogłośnie przyjęli Protokół 2/21 z posiedzenia z O3.11.2O21 po wprowadzonych
do niego poprawkach. Przewodniczący  poddał Protokół 2/21 pod głosowanie;
                                     12 za/Oprzeciw/O wstrzymał się
17.45 Na posiedzenie dołączyła Radna Elżbieta Moskal
 Skarbnik Rady Osiedla Żelechowa Magorzata Badach zawnioskowała o wniesienie do porządku 
obrad projektu Uchwały Nr 6/21 w sprawie przeniesienia niewykorzystanej kwoty 75O,11 zł. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad; wprowadzenie Uchwały Nr 
6/21 w sprawie przeniesienia niewykorzystanej kwoty 75O.11 zł ze ,, Święta Niepodległości '' na 



wydarzenie ,, Choinka Osiedlowa''. Oraz Uchwały Nr 7/21   w sprawie przesunięcia kwot w ramach
przyjętego przez Radnych OŻ planu rzeczowo-finansowego.                                   

                                           GŁOSOWANIE;  13 za/Op/Ow
Ad.9.
       Przewodniczący oddał głos Skarbnikowi M. Badach co do wydarzenia z 11 listopada 2O21r
/Dzień Niepodległości/, która zdała relacje finansowe co do danego wydarzenia obecnym Radnym
OŻ.  Skarbnik  przekazał  rozliczenie  w  formie  papierowej  na  ręce  Sekretarza,  który  dołączył
Załącznik nr 6  do Protokołu.

    Przewodniczący Arkadiusz Lisiński podziękował Radnym OŻ, którzy uczestniczyli w wydarzeniu
z 11 listopada, zaznaczając że czas na realizację był bardzo krótki,  ale wszystko się udało na
czas wykonać.

Ad.1O
      
            Kolejnymi wydarzeniami na Grudzień 2O21 są; Choinka /-6.12.21/ i Lodowisko-/12.12.21 /
Zarząd Dróg i Tranportu odpowiedział nam na organizację Choinki w zakresie zajęcia             pasa

drogowego, czyli kawałka skweru przy bilbordzie przy skrzyżowaniu Dębogórskiej/Hożej. Teren
sprawdzony po wcześniejszych wydarzeniach pod względem prądu i umieszczenia choinki .
Sprawy techniczne do uzgodnienia z Radnymi OŻ. Przewodniczący powiedział, że choinkę
dostaniemy w formie darmowej, czyli w prezencie od Lasów Miejskich. Radni OŻ rozmawiali

nt.wystroju Choinki,która miałaby osiągać ok 4.5m , godziny wydarzenia, spraw technicznych z
umocowaniem Choinki a także cateringu . Opracowane będą również plakaty, przez pania Radną
Elżbietę Moskal, które będą wywieszone w miejscach widocznych dla mieszkańców, oraz druga

opcja- wysyłanie drogą elektroniczną. Radny Andrzej Wiszniewski zaproponował, żeby powołać do
danego wydarzenia grupę programową, która będzie odpowiedzialna za dane wydarzenie.

Radny M. Marcinów także zaproponował, aby stworzyć list osób.
Wszyscy Radni obecni wkońcu ustalili, że odpowidzialni za wydarzenie,, ChoinkaOsiedlowa'' będą:
Radni  /  Elżbieta  Moskal,  Mirosław  Marcinów,Sylwester  Bernacki,  Małgorzata  Badach,  Kamila
Romaniak, Krystyna Jastrzębska oraz Przewodniczący – Arkadiusz Lisiński/.
Natomiast  jeśli  chodzi  o  wydarzenie-,,Rodzinna Ślizgawka''  to  sprawami  organizacyjnymi  typu;
rezerwacja, wstępna umowa, napój gorący, wypożyczenie łyżew itp. zajmą się Radni – Katarzyna
Marcinów oraz Mirosław Marcinów.  Radni obecni na posiedzeniu ustalili, że w związku z niskim
Budżetem Rady OŻ. Mieszkańcy wniosą opłatę na lodowisko w wysokości  1Ozł resztę dopłaci
Rada Osiedla Żelechowa. 
W  dalszej  części  Radni  OŻ  prowadzili  dość  długie  dyskusje  na  temat  spraw  technicznych  i
organizacyjnych  co  do  nadchodzących  wydarzeń.  Radny  M.  Marcinów  zaproponował,  aby
wydarzenia organizowane przez ROŻ umieścić na stronie inernetowej Rady Osiedla Ż. Informacje
o możliwości zapisywania się na lodowisko na dyżurach stałych i dodatkowych w siedzibie ROŻ.
Radni K. i M. Marcinów w temacie lodowiska będą koordynatorami wydarzenia a Radna E. Moskal
zajmie się zaprojektowaniem plakatu z danym wydarzeniem oraz kuponami na gorącą czekoladę.

 
Skarbnik Małgorzata Badach zaproponowała podjęcie Uchwały NR 6/21 zmieniającej Uchwałę
Rady  Osiedla  Żelechowa  NR  4/21  z  dnia  O3.11.21  /ZAŁĄCZNIK  NR  7/w  sprawie  ustalenia
harmonogramu organizacji wydarzeń w ramach statutowej działalności  Rady Osiedla Żelechowa



na rzecz mieszkańców w 2O21r i wystosowania wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten
cel środków o finansowanie budżetowej rezerwy celowej. Z wydarzenia ,,Święto Niepodległości''
przeniesiono  z  pozostałej  kwoty  75O,11zł  odposiednio;  1OOzł  na  wydarzenie  ,,Rodzinna
Ślizgawka'' oraz 65O,11zł na ,, Choinka Osiedlowa''.
       
             
Przewodniczący odczytał treść Uchwały Nr 6/21 i poddał pod głosowanie. Uchwała została podjęta
sosunkiem głosów;

                                     GŁOSOWANIE     13 za/Oprzeciw/O wstrzymał się

Ad.11. 
           Omówienie dyżurów ;

• 9.11.21 Radne Krystyna Jastrzębska i Kamila Romaniak . W tym dniu nie było nikogo z
mieszkańców . Natomiast przyszedł Pan Serwisant od domofony , który został naprawiony.

• 16.11.21  Radni  Sylwia  Wesołowska  i  Andrzej  Wiszniewski  .  Na  dyżurze  nikogo   z
mieszkańców nie było, więc nic nie wpłyneło.

• 23.11.21 Radni Katarzyna Marcinów i Mirosław Marcinów. Było 3 Mieszkańców, którzy 
złozyli swoje projekty. / wnioski  dotyczyły głównie ul. Robotniczej i Grzymińskiej, czyli 
doświetlenie ulic oraz remont chodników przy ul. Dębogórskiej. Wnioski te zostały poparte 
przez wielu mieszkańców i są do wglądu.
Przyszła też Mieszkanka OŻ, zaniepokojona brakiem konkretnych informacji na temat SBO i
jak na te projekty glosować, nie mogła otworzyć strony internetowej SBO. Radna Katarzyna 
Marcinów pomogła Mieszkance i zapewniła ją że zgłosi dany problem na posiedzeniu ROŻ.
Problem też jest z budżetobusem, pomimo rozkładu jazdy przez wszystkie dzielnice nie ma 
godziny przystanku na poszczególnych ulicach.

Propozycja Radnej M. Badach jest taka, żeby w temacie uwag do SBO wyznaczyć zespół 3-
osobowy. Radny Marcinów powiedział, że może tym się zająć. Natomiast nie wie, czy Radnie nie 
powinni zachować postawy neutralnej. Radni OŻ debatowali nad tym , czy powinni zabierać głos w
SBO. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie – żeby Zarząd przygotował stanowisko do 
konsultacji nowego regulaminu Szczecińskiego Budżetu obywatelskiego. Wniosek został przyjęty 
stosuniem głosów;
                        GŁOSOWANIE; 1 za/6przeciw/6 wstrzymał się

Ad.12. SPRAWY ORGANIZACYJNE;
-likwidacja zużytego wyposażenia/w  Radna Ewa Milewska poinformowała, że po rozebraniu 
starych mebli w siedzibie można je ułożyć przed śmietnikiem a firma wywozowa gabarytów 
zabierze je. Skarbnik RO Żelechowa M. Badach poinfomowała, że zostało przeprowadzone 
rozeznanie cenowe w sprawie zakupu mebli kuchennych. Najkorzystniejszy jest zakup w BRW. 
Przewodniczący poinformował, że został złozony wniosek o likwidację czajników w siedzibie, które 
nie działają i jednocześnie zakup dwóch nowych. Przewodniczący podziękował również Radnemu 
Pawłowi Muszyńskiemu, że sprawdził zestaw komputerowy /znajdujący się w siedzibie/ pod 
względem technicznym. Okazało się jednak, że komputer jest bezużuteczny. Przewodniczący 
złożył wniosek o likwidację starego sprzętu komputerowego oraz zakup nowego wraz z aktualnym 
oprogramowaniem i dużym monitorem. Radny P. Muszyński poinformował także, że w kwesti 



internetu , to obok siedziby dociągnięte są swiatłowody, więc nie będzie problemu z podłączeniem 
się.
-prace remontowe-Oświetlenie- Przewodniczący zapytał obecnych Radnych, czy znają firmę, która
mogłaby nam wycenić wymianę świetlówek wraz z obudową. Wymiana najważniejsza jest w 
pokoju konferencyjnym. Radny Sylwester Bernacki zaproponował pomoc w kwesti oświetlenia.

-zakup materiałow biurowych i marketingowych – zakupy mogą być przeniesione na późniejszy 
termin jeśli zostaną nam środki na ten cel. 
-decyzje w sprawie kontenerów na odpady-  WGK poprosił Radę Osiedla Żelechowa, abyśmy 
zadeklarowali się w Budżecie na rok 2O22, czy będziemy potrzebowali być uwzgędnieni w 
zapotrzebowaniu na podstawieniu kontenerów na odpady. Takie kontenery mogą być potrzebne 
na organizowane akcje porządkowania terenu. Potrzebne też miałyby być kabiny sanitarne przy 
imrezach plenerowych. Radni jednogłośnie wyrazili chęć na podstawienie kontenerów w celu 
oczyszczenia z odpadów porzuconych na Osiedlu Żelechowa. Przewodniczący złoży wniosek na 
zapotrzebowanie kontenerów i kabin sanitarnych.

Przewodniczący po zakończeniu spraw organizacyjnych, przeszedł do tematu Uchwały związanej 
z wnioskami Rady Osiedla do Budżetu Miasta na 2O2Or. Poinformował również że Radni przesłali 
drogą mailową do Przewodniczącego swoje propozycje, ale też wysłucha wszystkich obecnych 
Radnych na posiedzeniu.

• Radny Andrzej Wiszniewski zaproponował budowę zatoki autobusowej przy Domu 
Kombatanta

• Radna Ewa Milewska zaproponowała zagospodarowanie i poszerzenie terenów na parkingi
przy ul. Ostrowskiej.

• Radny Paweł Muszyński zaproponował remont ul. Ostrowskiej w stronę Parku Ostrowska.
Oraz remont ulicy Bocianiej /od ul. Gęsiej/

• Radna Elżbieta Moskal zaproponowała bezpiczne przejście dla pieszych przy ul. 
Bogumińskiej na wysokości Orlenu/ brak pasów dla pieszych i chodnika/.

           W związku z tym;
Przewodniczący przedstawił wszystkim obecnym Radnym OŻ listę 7 punktów, które Radni chcieli 
zgłosić, i na niej znalazły się;

• Zagospodarowania wzdłuż ulicy Słowiczej,polegającej na wybydowania fragmentu chodnika
od ulicy Pochyłej do Kościoła i z drugiej strony za Kościołem poszerzenie parkingu i 
dodatkowe nasadzenia w okolicy tego parkingu.

• Doświetlenie ulicy Robotniczej i zorganizowania na nawierzchni progów zwalniających/ jest 
to ulica w klasie zbiorczej z komunikacją miejską/. Ponadto, poprawa bezpieczeństwa także
przy ulicy Bogumińskiej na wysokości stacji Orlen/ brak przejść dla pieszych i brak 
chodnika/.

• Remont ulicy i wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na ulicy Ostrowskiej od ulicy 
Hożej do skrzyżowania z wylotką przy Parku.

• Wybudowanie łącznika ciągu pieszo-rowerowego między ulicą Pelikana a ulicą 
Kormoranów.

• Ulica Krańcowa, remont kompleksowy chodników ,wymiana nawierzchni oraz dobudowanie 
i przedłużenie chodnika na ulicy Bocianiej w stronę Kormoranów.

• Budowa zatoczki na ulicy Kruczej, przy domu Kombatanta / linia 82/ zatoka, chodnik , 



przeniesienie wiaty.
• Modernizacja i remont ulicy Gołębiej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 5/21 na 7 projektów na listę zgłoszonych 
wniosków Rady Osiedla Żelechowa.Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów;
                  GŁOsoWANIE; 13 za/ O sprzeciw/ O wstrzymał się
 
Ad.13.
 Radni Osiedla Ż. Ustalili, że termin następnego posiedzenia odbędzie się 8.12.21 godz 17.3O

Ad.14. Sprawy różne , wolne wnioski;

• Radny S. Bernacki – przejmie inicjatywę Choinki- sprawy techniczne typu osadzenia 
drzewka lub też światełka, podnośnik....it.p. Radny ma również zapytać Komendanta Policji,
czy zostały im jeszcze Misie, które można przekazać dzieciom za bombkę.

• Skarbnik M. Badach – poinformowała, że do poniedziałku 29.11.21 musi złożyć wniosek  do
WGK z podziałem na kontrahentów z dopisaniem kwot.

O 21.3O Posiedzenie opuścił Radny Andrzej Wiszniewski za akceptacją Przewodniczacego 
Rady Osiedla.

• Skarbnik  M. Badach odczytała Radzie Osiedla pismo, które przygotowała do akceptacji RO
Żelechowa w związku ze zgłoszeniem Mieszkańców Osiedla o naprawę uszkodzonych płyt 
chodnikowych przy ulicy Słowiczej/ skrzyżowanie z ulicą Obotrycką co zagraża 
bezpieczeństwu Mieszkańców Osiedla. Przedstawiła Radnym dokumentację fotograficzną 
uszkodzonego chodnika i miejsce jego lokalizacji. Przewodniczący odczytał pismo i poddał 
pod głosowanie. Radni przyjęli stosunkiem głosów;
                               1O za/ O sprzeciw/ 1 wstrzymał się

O 21.35 posiedzenie opuścił Radny Dominik Żukowski za akceptacją Przewodniczącego 
Rady Osiedla.

• Radny Paweł Muszyński- zaproponował Radnym OŻ listę mailową dla Radnych OsiedlaŻ, 
która miałaby zapewnić lepszą i sprawniejszą komunikację . Potrzebuje do tego celu adresy
mailowe wszystkich Radnych OŻ, aby je zsynchronizować w jedną grupę. Ma to usprawnić 
pracę Rady.

• Przewodniczący wspomniał jeszcze o wniosku jednej z Mieszkanek, w którym to 
Mieszkańcy zwracają się  z prośbą do Rady Osiedla Żelechowa o podjęcie działań w celu 
wymiany płyt chodnikowych wzdłuż ulicy Dębogórskiej. Przewodniczący odczytał obecnym 
Radnym dany wniosek. Zapytał również, czy Radni wyrażają zgodę, aby w imieniu Rady 
Osiedla Żelechowaw tej sprawie wystąpić. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów;
GŁOSOWANIE; 1O za/ O przeciw/ 1 wstrzymał się

• Radna Ewa Milewska wspomniała o dodatkowym pomieszczeniu w bloku przy Ostrowskiej, 
które jest obok siedziby Rady i które może być przydatne w przyszłości. Zrobiła rekonesans,
ale pomieszczenie wymaga dużego remontu. Rada OŻ a właściwie WGK może wystąpić z 
aneksem do umowy. Przewodniczący poprosił panią Ewę o wysłanie zdjęć danego 
pomieszczenia na rada@osiedla.szczecin.pl

Przewodniczący po wyczerpaniu porządku obrad podziękował obecnym za udział w 
posiedzeniu o ogłosił ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA OK GODZ.21.5O

mailto:rada@osiedla.szczecin.pl
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