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PROTOKÓŁ NR 10/22.

RADY OSIEDLA ŻELECHOWA

Z DNIA 17.08.2022r.

Ad.1. Powitanie i otwarcie Posiedzenia.

Przewodniczący Arkadiusz Lisiński otworzył posiedzenie Rady Osiedla Żelechowa,
powitał przybyłych Radnych OŻ oraz przybyłych gości.

Ad.2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie quorum.

Obecni Radni podpisali listę obecności, która stanowi Załącznik Nr 1 do
Protokołu. Stwierdzono quorum (8 Radnych obecnych i 7 nieobecnych). Na drugiej liście
swój podpis złożyli przybyli Goście z Naszego Osiedla /ul. Rudzika i ul. Kolibra - rejon
Małe Błonia/.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.

Po zapoznaniu się wcześniej z porządkiem obrad, który wysłany został drogą
mailową do Radnych OŻ, obecni Radni przyjęli dany porządek bez zastrzeżeń. Stanowi on
Załącznik Nr 2 do Protokołu. Natomiast Przewodniczący zaproponował, w związku
z ograniczeniami czasowymi Radnych, zmianę w porządku, a mianowicie rozpatrzenie
projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za pierwsze półrocze na początku
posiedzenia. Wszyscy obecni Radni OŻ wyrazili zgodę na zmianę w porządku obrad.

Ad.10. Rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Osiedla Żelechowa za pierwsze półrocze 2022 r.

Przewodniczący poprosił Skarbnika M. Badach o streszczenie sprawozdania
finansowego. Skarbnik przygotowała projekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Osiedla Żelechowa. Omówiła bardzo skrupulatnie wszystkie
wydatkowane wydarzenia z pierwszego półrocza działalności ROŻ, a spisane
sprawozdanie stanowią załączniki w dokumentach Protokołu oraz oraz w dokumentach
finansowych, w które jest wgląd w siedzibie ROŻ.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu w/w Uchwały są jakieś zastrzeżenia?
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń, więc Przewodniczący poddał projekt Uchwały
28/2022r. Pod głosowanie:

GŁOSOWANIE: 8 Za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się.

Uchwała Nr 28/2022 r. została jednogłośnie przyjęta , stanowi ona Załącznik Nr 3 do
Protokołu.
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Ad.4. Przyjęcie protokołu nr 9/22 z posiedzenia R. O. Żelechowa w dniu 02.06-2022 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Protokół 9/22, który Radni OŻ przyjęli bez
zastrzeżeń.

GŁOSOWANIE: 8 Za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się.

Ad.5. Omówienie przebiegu publicznej dyskusji w ramach wyłożenia projektu MPZP
Żelechowa - Hoża, w związku z ewentualnym wniesieniem uwag przez R. O.
Żelechowa.

Przewodniczący oddał głos naszym przybyłym gościom - Mieszkańcom naszego
Osiedla, którzy przyszli w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Żelechowa - Hoża’’. Mieszkańcy omówili swoje obawy dotyczące planu
i stwierdzili, że jest on nieadekwatny do tego aktualnej sytuacji w ich rejonie zamieszkania,
która uległa pogorszeniu już przy zapisach aktualnie obowiązujących. Zwrócili również
uwagę na to, że plan negatywnie wpłynie na ostatnie z dostępnych walorów
przyrodniczych, a poprzez to również na zwierzęta i ich siedliska, chociażby z powodu
ograniczenia dostępu do wodopoju. Ponadto podkreślili fakt występowania na terenie
objętym planem roślin, które są pod ochroną. Wreszcie podkreślili sprzeczność działań
inwestorów w odniesieniu do zapisów Prognozy w pkt.6 identyfikacja znaczących
oddziaływań. Mieszkańcy zobowiązali się dostarczyć zgromadzoną przez siebie, w tej
sprawie dokumentację.

Radni Osiedla Żelechowa zadeklarowali wsparcie Mieszkańców, którzy
zapowiedzieli wniesienie uwag, a Przewodniczący Rady zapowiedział przedstawienie
obiekcji, zgłaszanych również przez Radę Osiedla podczas Sesji Rady Miasta. Ponadto
Przewodniczący zapytał Radnych, czy Rada wyraża zgodę na wniesienie własnych uwag
do projektu MPZP “Żelechowa - Hoża” i podał pod głosowania stosowny wniosek.

GŁOSOWANIE: 8 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się.

Goście opuścili siedzibę o godz 18.10

Ad.6. Omówienie projektu remontu ul. Ostrowskiej.

Przewodniczący omówił wraz z obecnymi Radnymi nowy projekt remontu przy ulicy
Ostrowskiej. Projekt ten zakładał drogę jednokierunkową od strony Hożej w kierunku Park
Ostrowska oraz wyodrębnienie miejsc parkingowych (ok 19 miejsc). Radni zastanawiają
się, czy ten projekt spełni wszystkie swoje funkcje i zaspokoi potrzeby Mieszkańców. Nie
wszystko jest do końca jasne, więc temat powróci na obrady jeśli Rada będzie miała
w pełni informacje od Mieszkańców danego obszaru przy w/w ulicy.

Ad.7. Zaplanowanie grafiku dyżurów Radnych w III i IV kwartale 2022, po
zakończeniu przerwy wakacyjnej.

Przewodniczący przygotował grafik dyżurów, na którym obecni ROŻ wpisali propozycję
swoich dyżurów począwszy od 30.08. - 27.12.2022r.
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Ad.8. Omówienie trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany organizacji
ruchu na ul. Zagłoby w związku ze zgłoszeniem utrudnień w parkowaniu.

Przewodniczący przypomniał o piśmie, które wpłynęło od Mieszkanki z ulicy
Zagłoby odnośnie ,,nieprawidłowego parkowania’’. O sprawie Radni OŻ dowiedzieli się już
wcześniej. Przewodniczący pisał i rozmawiał w tej sprawie z WGK ale Urząd Miasta
poniekąd zrzucił to na barki Rady Osiedla mówiąc, że trzeba dać trzy propozycje oraz
zrobić konsultację. Jednakże Przewodniczący ani Radni OŻ nie są specjalistami,
w zakresie organizacji ruchu, czy też nie, do czego powołane są odpowiednie jednostki
miasta i instytucje. W zawiązku z tym, Przewodniczący zaproponował, żeby najlepiej w tej
sytuacji jedną z opcji było pozostawienie organizacji ruchu bez zmian, natomiast kolejne
powinny zostać przedstawione przez Mieszkankę, która wystąpiła z wnioskiem, albo
referat organizacji ruchu Urzędu Miasta. Radni dosyć długo dyskutowali, jak najlepiej tą
sprawę załatwić, jednak postanowili, że podejmą działania po zapoznaniu się z propozycją
Miasta.

Ad.9. Omówienie organizacji wspólnie z Radą Osiedla Skolwin imprezy rekreacyjnej
dla Mieszkańców - spływ kajakowy, piknik, koncert w dniu 3 września 2022 r.

W związku z zaistniałą w Polsce sytuacją na rzece Odrze oraz ogłoszonymi
alertami i ograniczeniami Radni wraz z Przewodniczącym zawiesili organizację spływu
kajakowego oraz imprezy współorganizowanych z Radą Osiedla Skolwin. Dalsze decyzje
dotyczące w/w wydarzenia będą wstrzymane lub przełożone na inny bezpieczny termin.
Radni rozważali także zmianę wydarzenia na inne np. kino pod chmurką, strojenie choinki,
czy też koncert Bożonarodzeniowy itp., jednakże podjęcie tych działań jest w znacznej
mierze uzależnione od możliwości pozyskania niewykorzystanych przez inne Rady
środków.

Ad.11. Omówienie bieżących spraw i korespondencji.

Do siedziby wpłynął Dyplom- podziękowania od Dyrektora Domu Kombatanta na
ul. Kruczej za zaangażowanie się Rady Osiedla Żelechowa w wydarzenie z czerwca
2022r. oraz pismo od UM w sprawie umieszczania dokumentacji na stronie Rady Osiedla.

Ad.12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Radny M. Tyszko prosi o wcześniejsze info o zwołaniu posiedzenia.

Radna M. Badach przypomniała, że Rada wyraziła zgodę na wolontariat. Trochę
trwało procedowanie porozumienia z wolontariuszką przez UM ale na tą chwilę
Wolontariuszka może działać na rzecz naszego Osiedla Żelechowa.

Ad.13. Zamknięcie Posiedzenia. 18:45
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Kamila Romaniak Arkadiusz Lisiński
Sekretarz Rady Osiedla Żelechowa Przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa

str. 4 z 4


