
     
   
    
     
    

PROTOKÓŁ NR      /22 
RADY OSIEDLA ŻELECHOWA

Z DNIA 04.05.2022r.

Ad 1. Powitanie i otwarcie Posiedzenia.
           Posiedzenie ROŻ rozpoczęło się o godz 18.00. Poprowadził je Przewodniczący od 
początku do chwili jego zakończenia.

Ad 2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie quorum.
            Radni podpisali listę obecności stanowiącej Załącznik nr 1 do Protokołu. Stwierdzono 
quorum- 9 Radnych obecnych i 6 nieobecnych usprawiedliwionych.

Ad 3. Przyjęcie porządku obrad.
            Przewodniczący wniósł do porządku obrad punkt, którym mowa o propozycji omówienia 
trwających konsultacji społecznych, dotyczących Uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji w 
Szczecinie. Przewodniczący zapytał obecnych Radnych, kto jest za wprowadzeniem dodatkowego
punktu do porządku obrad.
            Obecni Radni jednogłośnie i bez uwag przyjęli porządek obrad stanowiący Załącznik nr 2 
do Protokołu, który został poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego.
                           GŁOSOWANIE: 9 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się

Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 7/22 z posiedzenia R. O. Żelechowa w dniu 23.03-2022 r.
             Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu, który stanowi Załącznik nr 3 
do Protokołu. Radni OŻ bez uwag zagłosowali:
                            GŁOSOWANIE: 9 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się

Ad 5. Informacja o przebiegu dyżurów Radnych od ostatniego posiedzenia Rady.
            Sekretarz ROŻ odczytała z zeszytu przebieg dyżurów wtorkowych w siedzibie Rady:

• 29.03.22 dyżur pełniły Radne: Ewa Milewska i Krystyna Jastrzębska
Do siedziby przyszła Patrycja Sz. I przyniosła dary dla Uchodźców z Ukrainy.
Został zrobiony przegląd oświetlenia w Radzie Osiedla na potrzeby złożonego wniosku do 
WGK.  Przegląd wykonał Radny S. Bernacki
Zainstalowano sprzęt do drukarki.

• 05.04.22 dyżur pełnili Sylwester Bernacki i Dominik Żukowski.
O godz. 17.35 pojawił się Patrol Straży Miejskiej. Zgłoszono ostatnie incydenty przez 
Mieszkańców.

• 12.04.22 dyżur pełnili Ewa Milewska i Andrzej Wiszniewski.
Sprawdzono skrzynkę pocztową- korespondencji brak. Wykonano czynności gospodarcze.

• 19.04.22 dyżur pełnili Ewa Milewska i Paweł Muszyński
Wykonano prace gospodarcze. Sprawdzono skrzynkę pocztową- była kartka z życzeniami 
świątecznymi od Solidarnej Polski z podpisem.



• 26.04.22 dyżur pełniła Ewa Milewska
Korespondencji brak. Pod koniec dyżuru zgłosiła się Mieszkanka ul. Zagłoby z pismem 
( odpowiedzi nt. wadliwego parkowania samochodów na chodniku przy wjeździe do garażu 
swojego szeregowca). Pismo wysłane również na adres Rady i stanowi dokument do 
Protokołu

Ad 6. Informacja o realizacji harmonogramu wydarzeń dla mieszkańców.
       
Ad 7. Informacja o realizacji Uchwały w sprawie wniosków o przyznanie środków z puli na 
utrzymanie Siedzib Rad Osiedli.

Ad 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały nr 22/22 zmieniającej uchwałę 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 finansowanie z budżetowej rezerwy 
celowej. 

  Przewodniczący poinformował, że niestety jedno wydarzenie nie odbyło się w związku z tym był 
zwołany pilnie Zarząd do wyjaśnienia sytuacji. Przewodniczący poddał pod dyskusję zaistniałą 
sytuację, lecz Radni przyjęli wcześniej do wiadomości brak wydarzenia w związku z tym dyskusji 
nie było. A zatem w ramach tego punktu jest propozycja Uchwały 22/22 gdzie zmieniamy kolejność
wydarzeń do realizacji. Przewodniczący skorygował harmonogram wydarzeń.
Przewodniczący poinformował również, że wystąpił do Programu Społecznik mając na uwadze 
skromne środki jakie ma Rada. Czekamy więc na decyzję, która ma zapaść 9 maja 2022r. Grant 
wynosi 5000 tyś zł i w całości będzie przeznaczony na realizację zadania Żelechowa, 
czyli    ,,Clean & Grill’’ oraz jeśli się uda doposażenie siedziby w elementy potrzebne do 
przeprowadzenia wydarzeń. 
Przewodniczący wyjaśnił także Radnym sytuację związaną z siecią internetową, czyli jaka jest  
teraz a jaka będzie. W temacie internetu bardzo pomógł Radny Paweł Muszyński, który zajął się 
szczegółami i wyjaśnieniami tematu wspólnie z Przewodniczącym. Skarbnik M. Badach 
przygotowała propozycję wystąpienia do Dyrektora Ośrodka Terapii i Uzależnień od Alkoholu przy 
ul. Ostrowskiej, gdzie internet światłowodowy jest doprowadzony. Radny Muszyński ustalił, że 
realizacja odbędzie się ze środków Wydziału  Informatyki, co ma duży wpływ na WGK.
Przewodniczący wraz z obecnymi Radnymi omówili najbliższe wydarzenie jakim jest ,, Clean & 
Grill’’, które ma się odbyć 21.05. 2022r wraz z Dwoma Przewodnikami , grillem oraz nagrodami za 
jak największą zebraną ilością śmieci na Osiedlu, które będą ważone i zapisywane. W związku z 
danym wydarzeniem została również przedstawiona lista obowiązków dla każdego Radnego. 
Radny M. Marcinów przedstawił miejsca , w których można ustawić kontenery na śmieci.
Przewodniczący również wspomniał o następnym wydarzeniu jakim jest ,,Sportowy Dzień Dziecka’’
wyjaśnił co będzie potrzebne,ale całość będzie przedstawiona na następnym posiedzeniu w dniu 
11.05.22r. Radna Elżbieta Moskal przygotuje wstępnie plakaty informacyjne nt zbliżających się 
wydarzeń. Radny M. Marcinów zwrócił uwagę na zapis w Uchwale 21/22- załącznik  w 
wydarzeniu ,,Sportowy Dzień Dziecka ‘’( cyt.,,możliwe do realizacji w przypadku wspólnej 
organizacji i finansowania wydarzenia z innymi Radami Osiedli) Radny uważa, że zapis ten nie jest
korzystny dla tego wydarzenia. Wszyscy obecni Radni zdecydowali się na wykreślenie danego 
zapisu w opisie wydarzenia.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę 22/22 zmieniającą Uchwałę 21/22 w sprawie 
ustalenia harmonogramu w treści przedłożonej z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez 
Radnego M. Marcinów. Uchwała 22/22 stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu
                         GŁOSOWANIE:  9 za / 0 przeciw/ 0 wstrzymał się

Radna Elżbieta Moskal zaproponowała ( w związku z zaistniałym wcześniej problemem spotkań w 
siedzibie i braku quorum) podejmowanie Uchwał w trybie ogólnym. Zapytała czy Rada może 



dokonać zmiany, która dała by możliwość podejmowania takich uchwał w trybie ogólnym . Radna 
wyjaśniła swój punkt widzenia w tej sprawie i poprosiła o rozważenie.

O godz 19.05 posiedzenie opuściła Radna Ewa Milewska

Radna M. Badach powiedziała, że można wystąpić z zapytaniem do Radcy Prawnego UM czy jest 
taka możliwość podejmowania uchwał w trybie ogólnym. I jednocześnie zawnioskować o taką 
możliwość.
Przewodniczący powiedział, że wystąpimy z wnioskiem o opinię prawną do WGK o 
ustosunkowanie się do kwestii głosowania uchwał w trybie ogólnym w momencie kiedy nie może 
zebrać się Rada Osiedla. Wniosek został poddany pod głosowanie:
                                GŁOSOWANIE: 8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się  

Ad 8a .   Propozycjia omówienia trwających konsultacji społecznych, dotyczących Uchwały 
wyznaczającej obszar rewitalizacji w Szczecinie.  
        Przewodniczący powiedział, że na stronach UM na adresie konsultuj.pl  pojawiła się Uchwała 
przedłożona do konsultacji społecznych a związku z tym My jako Rada możemy w nich wziąć 
udział. Jest to projekt Uchwały wytyczającej granice obszary rewitalizacji. Ma ona posłużyć do 
określenia na jakim obszarze Gmina Miasto Szczecin będzie mogła realizować zadania, które 
zawrze w kolejnej Uchwale, która nastąpi po niej a która jest wymagana ustawowo.
Przewodniczący poprosił Radnych o zainteresowanie się i zajęcie się tematem.

Ad 9. Omówienie bieżących spraw i korespondencji.
          Radna M. Badach odczytała obecnym Radnym pisma od Mieszkańców oraz przygotowała 
pisemną odpowiedź dotyczącą wprowadzenia zmian w istniejącym oznakowaniu drogowym w 
ciągu ulicy Zagłoby. Pisma stanowią dokumentację do Protokołu.

Ad 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
           Radna E. Moskal zaproponowała założenie na ode-drive plik, który wrzucimy na stronę 
Rada Osiedla Żelechowa i każdy wpisuje tam swoje pomysły na organizację. Może to być na 
zasadzie magazynu, gdzie po zebraniu się Zarządu można określić realia i możliwości.
          Radna K. Romaniak zaproponowała, że każdy pomysł Radnego powinien być poparty 
projektem , czyli jeśli Radny ma pomysł na przykład na zrobienie baniek mydlanych to powinien 
znaleźć nr telefonu , adres, cenę i wstępne rozmowy z Animatorem.
           Radna M. Badach zaproponowała termin następnego posiedzenia na 11.05.22 środa .
Przewodniczący poinformował, że wykonał sprostowanie pomyłki pisarskiej w treści 
Uchwały nr 20/22( dokument stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu.

Ad 11. Zamknięcie Posiedzenia  godz. 19.30


