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Protokół nr 4/21 z posiedzenia
RADY OSIEDLA ŻELECHOWA

w dniu 8-12-2021 r.

Ad.1 i 2
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych Radnych Osiedla Żelechowa oraz

zaproszonych gości, a następnie otworzył posiedzenie i przewodniczył mu, aż do jego
zamknięcia. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:
● Michał Gadowski / reprezentant Polski na Igrzyskach paraolimpijskich Tokio 2020 r.
● Wolontariuszki / Aleksandra Romaniak oraz Aleksandra Wołoszczuk; pomagające w

wydarzeniach, które organizowała R. O. Żelechowa.
Po podpisaniu przez 12 Radnych O. Ż. listy obecności, stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 1 do
Protokołu stwierdzono quorum / 3 nieobecnych - usprawiedliwionych /.

Ad. 3
Przewodniczący odczytał porządek posiedzenia, stanowiący ZAŁĄCZNIK Nr 2 do

Protokołu i poddał go pod głosowanie; Wszyscy obecni Radni OŻ jednogłośnie
zaakceptowali Protokół głosami:

GŁOSOWANIE: 12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymał się

Ad. 4
Przewodniczący podziękował Panu Michałowi Gadowskiemu za przybycie do

siedziby Rady Osiedla Żelechowa i pogratulował osiągnięć w Tokio 2020 r. Wręczył panu
Gadowskiemu List Gratulacyjny oraz drobne upominki. Pan Michał Gadowski krótko
opowiedział o sobie i swoich osiągnięciach na paraolimpiadzie w Tokio, po czym
podziękował jeszcze raz wszystkim Radnym O. Ż. za zaproszenie oraz pamięć i opuścił
siedzibę OŻ. Przewodniczący podziękował również wolontariuszkom za udział w
wydarzeniach organizowanych przez R. O. Ż.

Ad. 5
30-11-2021 r. - Radne pełniące dyżur: Sylwia Wesołowska oraz Małgorzata

Badach. Przyszedł 8- letni mieszkaniec Osiedla i przyniósł rysunek dla Radnych. Dwie
wolontariuszki posprzątały w siedzibie i posortowały elementy choinkowe. Przyjęto 36
zapisów na lodowisko - Gubałówka.

07-12-2021 r. - Radne pełniące dyżur: Ela Moskal oraz Ewa Milewska. Radne
pełniły także dodatkowy dyżur 02-12-2021 r. w tym czasie zgłosiły się 4 osoby na
lodowisko . Przyszły także dwie mieszkanki osiedla i przyniosły pisma z dnia 03-12-2021 r.
w sprawie w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego po wyburzonej
Kamienicy przy ulicy Studziennej. Był też mieszkaniec Osiedla Żelechowa, który pochodzi
z Ukrainy- z pismem, w którym prosi Radę Osiedla Żelechowa o wsparcie i pozytywną
opinię w Caritasie.
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Ad. 6 i 7
W odpowiedzi na pismo do ZDiTM na wniosek RO Żelechowa o wymianę

uszkodzonych płytek chodnika przy ulicy Słowiczej- ZDiTM wyraził zgodę na dokonanie
naprawy tego chodnika.

Ad. 8
Informacja o ogłoszeniu w BIP wyłożenia do publicznego wglądu /od 5 do

23-12-2021 r./ Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczecin i dyskusji publicznej nad dokumentem /15-12-2021 r.
godz.12:00/ Jeśli ktoś będzie chciał brać udział w tej dyskusji powinien godzinę wcześniej
zalogować się i wystąpić o link do spotkania na platformie wirtualnej. W przypadku
Stadionu Stali Stocznia przy ul. Bandurskiego pozostał zapis o zabudowie wielorodzinnej,
a nie jednorodzinnej, została jednak uwzględniona uwaga dotycząca utrzymania funkcji
sportowo-rekreacyjnej. Natomiast wniosek dotyczący ogólnego dostępu do rzeki w
jednostce planistycznej P. Z. 16 został częściowo uwzględniony, ponieważ dodano zapis o
możliwym wykorzystaniu terenu nadbrzeża na funkcje rekreacyjne. Radny A. Wiszniewski
powiedział, że teraz jest zbieranie wniosków i mamy 21 dni na powtórzenie złożenia
wniosku.

Ad. 9
Informacja o konsultacjach Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu

oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Przewodniczący opowiedział obecnym
Radnym OŻ o tym, jak działają takie konsultacje, jakie są zasady i kto je wyznacza.
Powiedział też, że jest przewidziana w ramach konsultacji możliwość zmiany zasad
kształtowania wybranego zespołu. Przewodniczący chciałby, aby w tym zespole
uwzględniono przedstawicieli Rad Osiedli po to by w przyszłości Radni mieli większy
wpływ na to co dzieje się na naszych Osiedlach. Powiedział również, że w ramach tych
konsultacji Rady Osiedla Żelechowa powinna wystosować stanowisko, ze względu na
istnienie n terenie osiedla obszarów zdegradowanych, które mogą być uwzględnione w
Gminnym Programie Rewitalizacji. Radny M. Marcinów także przedstawił swój punkt
widzenia w tej sprawie wskazując na minusy procedury wyboru Przewodniczącego
Komitetu Rewitalizacji, który niejako nadany jest przez Prezydenta Miasta Szczecin.
Powiedział, że w sprawach regulaminu jest dużo niejasności w kwestii jego
funkcjonowania. Rada Osiedla Żelechowa zdecydowała podjęcie Uchwały w sprawie
wprowadzenia przedstawicieli Rad Osiedlowych. Przewodniczący przedstawi projekt
Uchwały nr 8/21 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Protokołu w sprawie uwzględnienia Rad
Osiedlowych w ramach zespołu konsultacyjnego i takie stanowisko poddał pod
głosowanie.

GŁOSOWANIE: 12 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się
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Ad. 10
Przyjęcie Protokołu 3/21 z posiedzeń Rady Osiedla Żelechowa w dniach 17 i

24-11-2021 r.Przewodniczący zapytał czy są uwagi do danego Protokołu. Radni
odpowiedzieli, że nie ma. Protokół 3/21 został poddany głosowaniu.

GŁOSOWANIE: 12 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się

Ad. 11
Podjęcie Uchwały nr 7/21 stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Protokołu w sprawie

wydania opinii w przedmiocie zbycia w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste
lub na własność gminnej nieruchomości gruntowej. Radni O. Ż. Krystyna Jastrzębska oraz
Sylwester Bernacki zrobili rozeznanie terenu działki nr 10/21, powiedzieli, że teren z
dwóch stron zamknięty jest szlabanami, jednak nie dotarli do właściciela terenu. Radny M.
Marcinów przedstawił swoją opinię w tej kwestii mówiąc, że we wniosku jest dużo
niejasności i trzeba dokładniej się temu przyjrzeć, ponieważ UM nie doprecyzował
dokładnie czy chodzi własność, czy użytkowanie wieczyste tego terenu. Radny A.
Wiszniewski zaproponował wydać opinię negatywną, ponieważ uznał również, że jest
dużo niejasności w wniosku UM. Przewodniczący odczytał treść uchwały oraz podstawę
prawną i poddał Uchwałę nr 7/21 pod głosowanie.

GŁOSOWANIE: 12 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się

Ad. 12
Skarbnik M. Badach przekazała informacje nt. finansów w sprawie wydarzenia

,,Choinka Osiedlowa''. Rozliczenie dołączone do dokumentacji jako ZAŁĄCZNIK Nr 5 do
Protokołu. Radna poinformowała także, iż z danego wydarzenia zostało 279.88 zł. Radni
zdecydowali, że ta nadwyżka zostanie przekazana na pielęgnacje drzewka-Choinki oraz
na materiały choinkowe. Do tego jednak będzie potrzebna nowa uchwała. W związku z
tym Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku posiedzenia i wprowadzenie
punktu dotyczącego podjęcia Uchwały Nr 9/21 o zmianie Uchwał Nr 4/21 z dn. 03-11-21
r. oraz 6/21 z dn. 24-11-21 r. w zakresie wykorzystania kwoty pozostałej z wydarzenia
,,Choinka Osiedlowa'' na materiały do utrzymania i pielęgnacji drzewka. Przewodniczący
poddał wniosek pod głosowanie.

GŁOSOWANIE: 12 za / 0 przeciw/ 0 wstrzymał się
Ad. 12 a

W dalszej części Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 9/21
stanowiącą ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Protokołu zmieniającej Uchwały Rady Osiedla
Żelechowa nr 4/21 z dn. 03-11-2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu organizacji
wydarzeń w ramach statutowej działalności Rady Osiedla Żelechowa na rzecz
mieszkańców w 2021 r. i wystosowania wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten
cel środków, o finansowanie budżetowej rezerwy celowej oraz nr 6/21 z dn. 24-11-2021 w
spr. zmiany Uchwały nr 4/21 o wykorzystaniu kwoty pozostałej z wydarzenia.

GŁOSOWANIE: 11 za / 0 przeciw / 1 wstrzymał się
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Zakupów na materiały i pielęgnację drzewka-choinki dokona Radny Sylwester Bernacki.

Ad. 13
Omówienie przygotowań i organizacja zaplanowanego na 12.12.21r. wydarzenia

,,Sąsiedzka ślizgawka''. Na dzień dzisiejszy jest 57 zapisanych, chętnych na lodowisko.
Przewodniczący doniósł listę dzieci z Caritasu /5 dzieci i 3 opiekunów/. Skarbnik M.
Badach omówiła kwestię finansową związaną z wydatkami typu gorąca czekolada,
wypożyczenie łyżew i.t.p oraz przypomniała o obowiązujących obostrzeniach jakie
wszyscy powinni przestrzegać na wydarzeniu. Ze względu na to , że miejsc jest jeszcze
sporo Radni zdecydowali o dodatkowym dyżurze, na którym Mieszkańcy Osiedla
Żelechowa będą mogli się jeszcze dopisać do listy. Radny S. Bernacki zaproponował, że
skontaktuje się z Klubem piłkarskim może dzieci będą chętne. Obecni Radni poparli
propozycję Radnego Bernackiego.

Ad. 14
Radni ustali terminu następnego posiedzenia na godz. 17:30 w środę dnia

12-01-2022 r.

Ad. 15
SPRAWY RÓŻNE I WOLNE WNIOSKI. Przewodniczący przypomniał obecnym

Radnym O. Ż. o złożonych wcześniej przez Mieszkańców pismach dotyczących
doświetlenia ulicy Robotniczej, naprawy chodnika przy ulicy Dębogórskiej i wsparcia tych
spraw przez Radę Osiedla Żelechowa. Rada O. Ż. wyraziła zgodę na poparcie
Mieszkańców w tej sprawie. Przewodniczący wystosował również pismo w tej sprawie do
Prezydenta Miasta Szczecin o interwencję i przychylne rozpatrzenie wniosków od
Mieszkańców Osiedla Żelechowa.

Radny Paweł Muszyński zapytał czy coś wiadomo w kwestii internetu, lecz Rada
OŻ nie dostała jeszcze odpowiedzi co do dostępności internetu w siedzibie.

Przewodniczący wspomniał jeszcze Radnym o zainteresowaniu konsultacjami
nowego Regulaminu SBO, którego Rada nie chciała opiniować. Okazuję się, że według
projektu tego regulaminu Osiedle Żelechowa ma się połączyć z Golęcinem i Gocławiem.
Żelechowa nie będzie już w SBO osobnym obszarem lokalnym, tylko jest planowana jako
obszar lokalny z Golęcinem i Gocławiem. Przewodniczący wraz z Radnym M. Marcinów
proponują jednak rozważenie tego Regulaminu zajęcie przez Radę Osiedla Żelechowa
stanowiska w tej kwestii. Radny Marcinów chciałby utrzymać Osiedle Żelechowa jako
osobną jednostkę. Wszyscy obecni Radni zgodzili się z Przewodniczącym i Radnym
Marcinów.

Przewodniczący wrócił do pisma od Mieszkańca Osiedla w sprawie programu
wsparcia dla emigrantów prowadzonych przez Caritas. Mieszkaniec Ukrainy poprosił o
wystawienie pozytywnej opinii dla jego Rodziny. Przewodniczący powiedział, że jeśli
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obecni Radni zgadzają się, to Przewodniczący w imieniu Rady Osiedla Żelechowa
wystawi taką opinię tej Rodzinie. Radni wyrazili zgodę.

Przewodniczący na koniec posiedzenia złożył wszystkim obecnym Radnym O. Ż.
Życzenia Świąteczne oraz Szczęśliwego Nowego Roku i zakończył posiedzenie.

Ad. 16
ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA GODZ. 20:00

Kamila Romaniak Arkadiusz Lisiński
Sekretarz Rady Osiedla Żelechowa Przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa
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