
PROTOKÓŁ NR 7/22
RADY OSIEDLA ŻELECHOWA

Z DNIA 23.03.22

Ad. 1 i 2

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych Radnych OŻ oraz przybyłego gościa pana
Wiktora Chudyka a następnie otworzył posiedzenie Rady i przewodniczył mu do chwili jego
zakończenia. Radni podpisali listę obecności 11 Radnych obecnych i 4 nieobecnych
usprawiedliwionych. Stwierdzono quorum. Lista obecności stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do
Protokołu.

Przed przystąpieniem do dalszych punktów, Przewodniczący oddał głos Panu Wiktorowi
Chudykowi , który przyszedł na posiedzenia R. O. Ż. w sprawie swojego chorego Ojca, który jest
sparaliżowany od pasa w dół. Przedstawił nam swoje problemy rodzinne i to jak to się stało, że
Ojciec jest w takim stanie. Poprosił Radę Osiedla Żelechowa o wsparcie w zbiórce na chorego,
ponieważ nie są w stanie sami sobie z tym poradzić. Pan Wiktor powiedział, że mają już część
środków zebranych, ale potrzebują jednak więcej, gdyż rehabilitacja jest bardzo droga. Przyniósł
ze sobą również plakaty do rozwieszenia z prośbą o 1% w rozliczeniu rocznym podatników.

Radni Osiedla Żelechowa pomyślą jak jeszcze będą mogli pomóc Panu Wiktorowi i jego
Ojcu. Po przedstawieniu swojego problemu Pan Wiktor Chudyk opuścił posiedzenie Rady O. Ż.

Ad. 3

Radny Dominik Żukowski zaproponował wniesienie 2 projektów Uchwał w sprawie
założenia Profilu Rady Osiedla Żelechowa na portalu społecznościowym jakim jest FB. Pierwszy
projekt, gdzie wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi, a drugi projekt miał być do uzgodnienia
przez R. O. Ż. bez wskazania komu. Przewodniczący chciał wnieść dwa projekty. Najpierw
pierwszy z nich Przewodniczący poddał pod głosowanie.Przewodniczący poddał pod głosowanie
wniesienie projektu Uchwały nr 23/22

GŁOSOWANIE: 10 za / 0 przeciw / 1 wstrzymał się

Drugi projekt , ponieważ nie było trzeciego wnioskodawcy został wycofany przez Radnego
D. Żukowskiego.

Przewodniczący Arkadiusz Lisiński zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
Uchwałę nr 24/22 o zakup pawilonu oraz przedłużacza na stan siedziby do wykorzystania
w różnych wydarzeniach. Odczytał zapis i poddał uchwałę pod głosowanie.

GŁOSOWANIE : 10 za / 0 przeciw / 1 wstrzymał się

Przewodniczący zapytał obecnych Radnych kto jest za rozszerzonym porządkiem
posiedzenia stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do Protokołu i poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

GŁOSOWANIE: 11 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się

Ad. 4

Przewodniczący zapytał R. O. Ż. czy nie mają uwag do Protokołu Nr 6/22. Po Wniesieniu
małej poprawki przez Radnego Andrzeja Wiszniewskiego i zaakceptowaniu jej przez obecnych
Radnych – Przewodniczący poddał protokół nr 6/22 stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do Protokołu
pod głosowanie.
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GŁOSOWANIE: 11 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się

Ad. 5

● 22.02-22 dyżur pełniły Radne Ewa Milewska i Sylwia Wesołowska. Radna E. Milewska
odczytała pismo od Mieszkańców w sprawie muru oporowego przy ulicy Robotniczej, pismo
zawierało również zdjęcia. Radny D. Żukowski zgłosił powalone drzewa przy ulicy
Ostrowskiej.

● 01.03-22 dyżur specjalny / na dyżur przyszło kilku Radnych/na który Mieszkańcy przynosili
produkty spożywczo-przemysłowe dla Uchodźców.

● 08.03-22 dyżur specjalny/ na dyżur przyszło kilku Radnych/, na który Mieszkańcy przynosili
produkty spożywczo-przemysłowe dla Uchodźców.

● 15.03-22 dyżur pełniły Radne Kamila Romaniak i Krystyna Jastrzębska. Na dyżur przyszła
Mieszkanka ulicy Ostrowskiej i przyniosła dary dla Uchodźców. Przyszła również jeszcze
jedna Mieszkanka bloku przy ulicy Ostrowskiej z prośbą o częstsze wizyty Straży Miejskiej
i/lub Policji w siedzibie Rady Osiedla Żelechowa na dyżury wtorkowe. Sprawdzona została
skrzynka pocztowa, gdzie wpłynęły dwa pisma . Radna Krystyna Jastrzębska odczytała
pisma obecnym Radnym./ okazało się, że pisma omyłkowo trafiły do siedziby.

● 22.03-22 dyżur pełnili Radni Małgorzata Badach i Sylwia Wesołowska. Radna M. Badach
poinformowała, że na dyżur przyszła Mieszkanka z ulicy Axentowicza z prośbą o pomoc
w rozwiązaniu jej problemu. Radna M. Badach osobiście zajęła się problemem Mieszkanki
i okazała jej pomoc informacyjną gdzie ma się udać po konkretną porady.

● Skarbnik Małgorzata Badach poinformowała, że:
- opracowała i przekazała do dyspozycji Rady Osiedla „Informację o nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim” – 21 szt., do
rozpropagowywania zainteresowanym Mieszkańcom Osiedla Żelechowa.

nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawnione przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

w UM Szczecin od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje 12 punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej (NPP)oraz 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(NPO). Zakres udzielanej pomocy prawnej dotyczy: prawa pracy, prawa cywilnego,
prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do
opieki zdrowotnej, prawa rodzinnego, prawa podatkowego, spraw z zakresu
rozpoczęcia działalności gospodarczej, spraw z zakresu działalności gospodarczej –
pomoc de minimis, inne.

- na dyżurze pojawili się Mieszkańcy ul. Axentowicza, którzy złożyli pismo informujące
Radę Osiedla Żelechowa, że nie wyrażają zgody na dzierżawę przez ich sąsiadkę
terenów przydomowych, z uwagi na ogrodzenie przez nią części wspólnej podwórka
oraz przebudowę części wspólnej dojścia do strychu bez ich zgody. Rada Osiedla
Żelechowa poprzedniej kadencji po dokonaniu wizji lokalnej nie wyraziła zgody na
dzierżawę.
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Mieszkańcy ul. Axentowicza poinformowali, że są bezradni. Pismo złożone
zostało do Rady Osiedla Żelechowa wyłącznie informacyjnie. Ponieważ znam sprawę
Mieszkańców z lat ubiegłych a także dzwonili do mnie przed dyżurem, przekazałam im
informację o nieodpłatnej pomocy prawnej, o sposobie zapisania się do prawnika,
zakresie udzielanej pomocy oraz harmonogramie przyjęć w punktach. Mieszkańcy
poinformowali, że zamierzają skorzystać z tej formy pomocy.

- Pani Urszula Milewska w odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego Rady Osiedla
i Mieszkanki, zamieszczoną na facebooku, przekazała 100 szt. długopisów oraz 20 szt.
ołówków dla uczniów z Ukrainy. Radna Sylwia Wesołowska przyniosła żywność o
długim okresie ważności. Mieszkaniec Osiedla Gumieńce p. Piotr Komsa dostarczył
wózek, wanienkę, środki chemiczne, artykuły higieniczne i inne.

- Mieszkanka ul. Mewiej – lat 7 przekazała Radzie Osiedla Żelechowa dwa zajączki
wielkanocne.

- Wpłynął wniosek o uprzątnięcie płyt betonowych pozostawionych przy ul. Axentowicza
oraz na pobliskiej skarpie przez firmę dokonującą przebudowy ulic.

- Podziękowania dla Radnej Ewy Milewskiej za wyposażenie siedziby RO w storczyki.
- Wpłynęło jeszcze jedno pismo od Mieszkańców Osiedla z 17.02-2022 r. w sprawie

organizowania wycieczek przez Radę Osiedla Żelechowa. Mieszkańcy wyrazili chęć
uczestniczenia w tego typu wydarzeniach.

Ad. 6

Przewodniczący poinformował o dużej aktywności Mieszkańców w sprawie darów dla
Uchodźców. Dary zostały przekazane (a było tego ok 250 kg)na Dworzec do centrali a następnie
przewiezione zostały na ulicę Łokietka 10, gdzie jest punkt informacyjny, który świadczy również
pomoc prawną dla Uchodźców. Przewodniczący podziękował również za pomoc szkole i jej
uczniom z ZCEMiP, która przekazała kilka w pełni wyposażonych plecaków. Przewodniczący
również poinformował, że jednym z dyżurów pojawił się Radny Miasta Łukasz Kadłubowski, który
także wsparł tą inicjatywę i przyniósł spore opakowanie past i szczoteczek do zębów.
Podziękowania trafiły także do wszystkich Radnych OŻ, którzy byli w siedzibie i sortowali dary wg
zapotrzebowania i asortymentu.

Ad. 7

Przewodniczący poinformował obecnych Radnych, że wniosek został pozytywnie
rozpatrzony przez WGK, więc zgodnie z Uchwałą będziemy mogli opracować wzór (projekt żagla)
zgodny z SIW Szczecina. Trzeba będzie zrobić rozpoznanie przynajmniej dwóch firm, które
wykonają takie żagle, a następnie R. O. Ż. wybierze najlepszy projekt.

Ad. 8

Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 20/22 w sprawie zaopiniowania propozycji nazwy
urzędowej terenu zielonego na Osiedlu Żelechowa ,,Park Tilebeinów‘’ oraz wystąpienia
z wnioskiem do Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. Szczecin,
o skierowanie pod obrady Rady Miasta projektu stosownej Uchwały.

Uchwała stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do Protokołu. Przewodniczący poddał Uchwałę pod dyskusję
Radnym a następnie odczytał tekst projektu Uchwały nr 20/22 i poddał ją pod głosowanie.

GŁOSOWANIE: 10 za / 0 przeciw / 1 wstrzymał się
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Ad. 9

Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 21/22 w sprawie ustalenia harmonogramu organizacji
wydarzeń w ramach statutowej działalności Rady Osiedla Żelechowa na rzecz Mieszkańców
w 2022 r. I wystosowania wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten cel środków,
o sfinansowanie z budżetu rezerwy celowej. Uchwała została poddana dyskusji:

● Radny Sylwester Bernacki opowiedziało swoich zastrzeżeniach i poprosił
Przewodniczącego o wyjaśnienie danych wydarzeń, czyli o dokładne szczegóły w jakich
miałyby być organizowane oraz kwot wydatkowanych na ten cel. Zgłosił również brak
komunikacji w Radzie.

● Przewodniczący odpowiedział, że takie informacje były przekazane kilkukrotnie na
poprzednich posiedzeniach Rady oraz Zarządu a także wysłane na skrzynkę mailową na
Radę Osiedla. Każdy z Radnych mógł się wcześniej ustosunkować do wybranych
wydarzeń lub też zgłosić własne pomysły.

● Radna Małgorzata Badach wyjaśniła wszystkim obecnym Radnym, że osobiście wysłała
wszystkim informację o wydarzeniach zaraz po przygotowaniu protokołu z Zarządu po to by
wszyscy R. O. Ż. mogli się zapoznać z jego treścią i przygotować jeszcze własne pomysły.
Radna powiedziała również, że w harmonogramie przecież zostały uwzględnione pomysły
Radnych.

● Radna Krystyna Jastrzębska zapytała jakie planowane są kwoty na np. ,,spływ kajakowy’’
i dla ilu osób przewidziane jest wydarzenia. Radna wyraziła swoje zaniepokojenie, że takie
wydarzenie będzie nie dla wszystkich mieszkańców osiedla.

● Radna Elżbieta Moskal odpowiedziała, że takie imprezy też warto robić, aby zobaczyć czy
w przyszłości będzie sens w ich przygotowaniu. Przedstawiła pokrótce jak będą wyglądały
warsztaty rękodzieła, które będą występowały jako pierwsze wydarzenie.

● Radny M. Marcinów powiedział, że taki ,,Spływ Kajakowy’’ był wypracowany wspólnie
z innymi Osiedlami Północy i wspólnych funduszach.

● Przewodniczący powiedział, że to tylko harmonogram i fundusze, które są przypisane
mogą się również zwiększyć. Jednak ze względu na małe finanse, które posiada R. O. Ż.
trzeba je tak rozpisać, aby mieć jakąś podstawę do wykonania wydarzenia.
Przewodniczący jeszcze raz opowiedział o zbliżających się wydarzeniach
w harmonogramie, ponieważ nie wszyscy Radni byli na poprzednich posiedzeniach.
Szczególnie opisane zostało wydarzenie typu ,, Pchli Targ’’, na które zgłosiło się paru
Radnych do pomocy w zorganizowaniu: (M. Marcinów, M. Badach, K. Romaniak, K.
Jastrzębska, S. Bernacki, E. Moskal oraz K. Marcinów, która też zorientuje się w sprawie
animatora do baniek mydlanych).

● Radny M. Marcinów powiedział, że ma już wstępnie przygotowany Regulamin ,,Pchlego
Targu ‘’ i poprosił obecnych Radnych o zaangażowanie się w dane wydarzenie i rozesłanie
informacji o nim wśród swoich znajomych na FB.

Przewodniczący po małych korektach w harmonogramie wydarzeń, które wnieśli Radni
O. Ż., poddał projekt Uchwały Nr 21/22 stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Protokołu pod
głosowanie:

GŁOSOWANIE: 8 za / 1 przeciw / 2 wstrzymujące się

Ad. 10
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Przewodniczący poinformował obecnych Radnych, iż Zarząd podjął decyzję, że
harmonogramu posiedzeń Zarządu nie będzie w drugim kwartale ustalał i będzie tylko
w harmonogramie przewidziane posiedzenia R.O. Ż. Projekt został poddany dyskusji.

● Radna K. Marcinów poprosiła o zmianę terminu posiedzenia Rady OŻ z 13.04.2022r na
20.04.2022 r ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne.

● Radna M. Badach poinformowała, że 20.04.2022 r nie będzie mogła uczestniczyć
w posiedzeniu Rady ze względu na wyjazd służbowy.

Ponieważ dyskusja Radnych była dość obfita co do tego projektu Uchwały, to Radna E. Moskal
zgłosiła wniosek o zdjęcie Uchwały 22/22 z porządku obrad, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do
Protokołu. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie:

GŁOSOWANIE: 6 za / 2 przeciw / 3 wstrzymało się

Projekt Uchwały został zdjęty.

Ad. 10 A

Wpłynął projekt Uchwały Nr 23/22 stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 6 do Protokołu
w sprawie założenia i prowadzenia profilu o nazwie ,,Rada Osiedla Żelechowa‘’ w mediach
społecznościowych Facebook.Projekt został wniesiony przez Radnych: Dominika Żukowskiego,
Sylwestra Bernackiego i Ewę Milewską. Przewodniczący poprosił Radnych O. Ż. o zapoznanie się
z projektem, a następnie otworzył dyskusję:

● Radny M. Marcinów poinformował, że w pierwszej kolejności trzeba zmienić tryb Uchwały,
ponieważ jest on wnoszony przez trzech Radnych (art.16 Statutu). Poprosił Radnego
Żukowskiego, aby wyjaśnił jakiego rodzaju Profil chce on prowadzić, czy to ma być Profil,
czy też strona, ponieważ są to różne rzeczy. Radny Marcinów powiedział, że to nie jest
takie proste i może wiązać się z różnymi problemami; chociażby to czy jest w stanie osoba
prowadząca odpowiedzieć na różne nurtujące pytania na Profilu wiedząc też, że większość
pytań powinna być uzgodniona z Radą bądź też z Zarządem.

● Radny D. Żukowski powiedział, że jest w stanie założyć taki profil na FB i jego
poprowadzić, ale żeby do tego były wyznaczone jeszcze inne osoby z Rady. Odpowiadając
na pytania Radnych powiedział, że ma nadzieję na lepszą komunikację między Radnymi na
bieżąco co umożliwi szybsze odpowiedzi na FB.

● Radna E. Moskal powiedziała, że co do założenia Profilu ma mieszane uczucia, ponieważ
też uważa, że większość odpowiedzi nie będzie prosta, gdyż potrzeba akceptacji np.
Przewodniczącego. Stwierdziła również, że mimo wszystko jest za popularyzacją, ale boi
się że na takim profilu będzie więcej hejtu, którego nie będzie można zatrzymać.

● Radna K. Marcinów ma swoje obawy co do luźnych postów typu kawka, herbatka. Może
taki profil stać się zbyt infantylny. Radna uważa, że na takim profilu najbezpieczniej
powinny pojawiać się tylko informację o wydarzeniach na Osiedlu Żelechowa.

● Przewodniczący uświadomił Radnym, że nawet kolegialni nie jesteśmy neutralni. Pomimo
zajmowanych przez Radnych stanowisk mają one jakiś charakter. Wytłumaczył również
wiele kwestii i problemów związanych z prowadzeniem takiego profilu, choć nie jest on
negatywnie do niego nastawiony, ale chciał przedstawić bardziej realny obraz z jakim
będzie Radnym się zmierzać.

20:45 Posiedzenie opuścili Radni: K. Marcinów i A. Wiszniewski

Przewodniczący i Radni wspólnie jeszcze dyskutowali na temat prowadzenia Profilu na FB.
Ponieważ było dużo wątpliwości w tym temacie- Przewodniczący zaproponował, że na dzień
dzisiejszy nie podejmować tej Uchwały a przynajmniej w tym kształcie jakim jest przygotowana.
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Wnioskodawców można zaprosić na posiedzenie Zarządu i tam można omówić ewentualną
formułę jaką będzie można zaproponować Radnym. Wniosek ten poddał pod głosowanie.

GŁOSOWANIE: 9 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się

Ad. 10 B

Wpłynął wniosek Przewodniczącego , projekt Uchwały Nr 24/22 w sprawie wystosowania
wniosku do dysponenta środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie i wyposażenie siedzib
Rad Osiedli, o sfinansowanie z nich zakupu namiotu pawilonu plenerowego, mobilnego
nagłośnienia z mikrofonem i przedłużacza elektrycznego.

Przewodniczący poinformował, że wraz ze Skarbnikiem wstępnie oszacowali koszt zakupu
potrzebnych rzeczy i wyniósł on ok 1900 zł. Zakupione rzeczy będą potrzebne do wydarzeń w
plenerze. Jest też rozważanie kupienia nowego oświetlenia do siedziby Rady. Po
przedyskutowaniu nt. Oświetlenia Przewodniczącego i Radnego Bernackiego- Przewodniczący
skorygował projekt Uchwały i dopisał jeszcze punkt :,, Zakup Oświetlenia’’. Łączna kwota będzie to
ok. 2960 zł.

Przewodniczący poddał Uchwałę 24/22 stanowiącą ZAŁĄCZNIK NR 7 do Protokołu pod
głosowanie:

GŁOSOWANIE: 9 za / 0 przeciw/ 0 wstrzymał się

Ad.11

Przewodniczący wspomniał o złożonym piśmie w sprawie rozpadającego się muru
oporowego przy ulicy Robotniczej. Radne K. Romaniak i K. Jastrzębska poparły złożone pismo
oraz wnioskowały o pilne zajęcie się sprawą i poinformowanie odpowiednich instytucji miejskich.
Przewodniczący odpowiedział mailowo na pismo, że na dzień dzisiejszy budżetowo jest
zagwarantowane 70.000 tys. na projekt remontu. Można zgłosić interwencję do Wojewódzkiego
Konserwatora Budynków i oprzeć się o konkretny paragraf o zaniedbanie . Można to zrobić
w postaci skargi. Problem muru jest coraz większy, spoiny są już puste a system korzeniowy drzew
jeszcze bardziej wypycha mur.

Radni stwierdzili, że sprawa jest poważna i zagraża życiu, więc zdecydowali się napisać
skargę do W. K. Z. Działając na podstawie artykułu 110 o ochronie zabytków- Przewodniczący
poddał złożenie wniosku pod głosowanie;

GŁOSOWANIE: 9 za /0 przeciw / 0 wstrzymał się

Do siedziby Wpłynęły dwa pisma, ale okazało się, że omyłkowo. I jeszcze jedno pismo od
Mieszkańców w sprawie zapadliska na ulicy Robotniczej między blokami. Zapadlisko nie wiadomo
jakiego pochodzenia - trzeba sprawdzić kto jest właścicielem terenu; prawdopodobnie ZDiTM.
Przewodniczący wyśle pismo do UM do rozpatrzenia wg kompetencji.

Ostatnie pismo jakie wpłynęło do siedziby, to od Mieszkańców, którzy chcieliby aby Rada
Osiedla zorganizowała wycieczki. Jednak ze względu na brak jakiegokolwiek adresu nadawców
nie zostanie ono rozpatrzone.

Ad.12

Radny D. Żukowski poprosił o lepszą komunikację wśród Radnych i wcześniej wysyłane
informacje na tematy różne, czy też przed posiedzeniami. Przewodniczący odpowiedział, że
czasem jest tyle spraw, które robi się na bieżąco bo jest dużo zmian, więc nie zawsze można
przygotować je wcześniej. Radny S. Bernacki też wnosi o lepszy przepływ informacji szczególnie
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jeśli chodzi o wydarzenia. Radna E. Moskal poprosiła o wcześniejsze informacje, które ustalane są
na posiedzeniu Zarządu.

Ad.13 ZAKOŃCZENIE POSIEDZENIA GODZINA 21:45

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