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UCHWAŁA NR 11 / 22

RADY OSIEDLA ŻELECHOWA

z dnia …………………...….…. r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Rady Osiedla Żelechowa
w 2021 r.

Na podstawie § 22, ust. 1, pkt. 5 i 7 oraz w związku §6, §7, Statutu Osiedla
Miejskiego Żelechowa, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/769/17 Rady
Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego
Żelechowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2868) zmienionej
Uchwałą Nr II/62/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 217)

Rada Osiedla Żelechowa uchwala, co następuje :
§1. Rada zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Osiedla stanowiące Załącznik nr

1 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Sprawozdanie zawiera rzeczywisty i kompletny opis działalności Rady Osiedla

Żelechowa w okresie od dn. 18-10-2021 r. do dn. 31-12-2021 r.

Kamila Romaniak Arkadiusz Lisiński
Sekretarz Rady Osiedla Żelechowa Przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/22 w sprawie przyjęcia
Sprawozdania rocznego z działalności Rady Osiedla Żelechowa w okresie

od 18-10-2021 r. do 31-12-2021 r.

1. W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla Żelechowa pracowała w następującym
składzie:

Zarząd:
Arkadiusz Lisiński - Przewodniczący

Mirosław Marcinów -
Wiceprzewodniczący

Małgorzata Badach - Skarbnik
Kamila Romaniak - Sekretarz

Andrzej Wiszniewski - Członek Zarządu

Radni:
Sylwester Bernacki

Krystyna Jastrzębska
Katarzyna Marcinów

Ewa Milewska
Elżbieta Moskal

Paweł Muszyński
Patrycja Szapiel
Maciej Tyszko

Sylwia Wojciechowska
Dominik Żukowski

2. Rada Osiedla Żelechowa ukonstytuowała się na Posiedzeniu w dniu 18-10-2021 r. i
od tego momentu realizowała działania statutowe reprezentując mieszkańców
osiedla Żelechowa wobec organów miasta, jednostek administracyjnych,
samorządowych i innych, których kompetencje wiązały się z poruszanymi przez
mieszkańców sprawami.

3. Działalność Rady Osiedla Żelechowa:
a. Odbyły się 4 ważne (na skutek stwierdzenia wymaganego quorum )

posiedzenia Rady przeprowadzone podczas 5 zebrań stacjonarnych w
Siedzibie Rady Osiedla przy ul. Ostrowskiej 3/1 w Szczecinie w terminach
18-10-2021 r., 3-11-2021 r., 17-11-2021 r., 24-11-2021 r., 8-12-2021 r., na
których:
● podjęto 8 Uchwał;
● wystosowano 3 wnioski o sfinansowanie wydarzeń na rzecz mieszkańców

(wszystkie na kwotę łączną 8.000,- zł zaakceptowane przez dysponenta);
● wystosowano 7 wniosków do Budżetu Miasta na rok 2022 (nie

uwzględniono żadnego);
● wystosowano 2 wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Szczecina (uwzględnione częściowo);
● wystosowano 1 opinię w ramach konsultacji społecznych,
● zaopiniowano 1 postępowanie dotyczące sprzedaży mienia gminy;
● rozpatrzono 8 spraw wniesionych przez mieszkańców;
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● wręczono 1 list gratulacyjny;
● zorganizowano spotkanie z Radnymi Rady Gminy (obecnych 4 z 6 z okręgu

wyborczego obejmującego Osiedle);
● zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej,

którzy przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa oraz porządku
publicznego na Osiedlu za lata 2019-21 i którym Radni zgłosili aktualne
problemy w tym zakresie.

b. Odbyło się 11 dyżurów Radnych, pełnionych w Siedzibie Rady Osiedla w każdy
wtorek, w godzinach 17:30-18:30, w trakcie których mieszkańcy mieli możliwość
wglądu w dokumentację prac Rady, zgłoszenia problemów, czy zgłoszenia
swojego udziału w organizowanych wydarzeniach. Ponadto w trakcie dyżurów
Radni dbali o porządek w Siedzibie.

c. Radni uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina, które
z inicjatywy Rady zorganizowało Biuro Planowania Przestrzennego w Urzędzie
Miasta Szczecin.

d. Radni uczestniczyli w konsultacjach projektów regulaminów Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego i Komitetu Rewitalizacji.

e. Przewodniczący i Radni uczestniczyli w obradach Komisji Budżetu i Rozwoju
oraz Inicjatyw Społecznych, a także w 2 Sesjach Rady Miasta, zabierając głos
w sprawie wysokości środków zarezerwowanych w Budżecie Szczecina na
działalność statutową w 2022 r. i niezgodności procedury ich przyznawania ze
Statutem Osiedla.

f. Przewodniczący uczestniczył w jednym wspólnym patrolu na terenie osiedla z
funkcjonariuszami komisariatu Szczecin nad Odrą, w ramach akcji “Bezpieczne
Osiedle”.

g. Rada Osiedla wystąpiła o wymianę starego i zużytego wyposażenia Siedziby
(na wymianę umeblowania i drobnego sprzętu AGD pozyskano od dysponenta
środki w wysokości 2.020,98 zł.)

h. Rada Osiedla zorganizowała następujące wydarzenia w ramach statutowej
działalności na rzecz integracji mieszkańców Osiedla, w których wzięło udział
ok. 250 uczestników:
● obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 11

listopada 2021 r. obejmującego programem okolicznościowy wykład
historyczny profesora Uniwersytetu Szczecińskiego z Instytutu Nauk o
Polityce i Bezpieczeństwie, rozdanie uczestnikom biało czerwonych
kotylionów, utworzenie przez nich biało-czerwonej flagi oraz ognisko przy
pieśniach patriotycznych;

str. 3 z 5



● mikołajkowe strojenie i rozświetlenie osiedlowej choinki na skwerku przy
skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej w dniu 6 grudnia 2021 r., wraz z
wręczeniem upominków przez Świętego Mikołaja oraz słodkim i ciepłym
poczęstunkiem;

● “Sąsiedzka Ślizgawka”, czyli grupowe wyjście na lodowisko z
dofinansowaniem biletów wstępu, słodyczy i ciepłych napojów w dniu 12
grudnia 2021 r.

i. Radni Osiedla zorganizowali charytatywną zbiórkę w celu ufundowania
kilkudziesięciu paczek, które przed świętami trafiły do wytypowanych wspólnie z
instytucjami i organizacjami pomocy społecznej mieszkańców Osiedla.

j. Radni Osiedla przygotowali i dostarczyli kilkadziesiąt kartek świątecznych do
współpracujących z Radą instytucji, jednostek organizacyjnych, placówek
oświatowych i firm.

k. Rada Osiedla w ramach organizacji wspomnianych wydarzeń i prowadzonej
działalności współpracowała i korespondowała m. in.  z:
● Prezydentem Miasta Szczecin;
● Radnymi Rady Miasta Szczecin;
● Wydziałem Gospodarki Komunalnej U. M. Szczecin;
● Biurem Rady Miasta U. M. Szczecin;
● Biurem Planowania Przestrzennego Miasta;
● Wydziałem Zasobu i Obrotu Nieruchomościami U. M. Szczecin;
● Wydziałem Informatyki U. M. Szczecin;
● Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego;
● Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie;
● Komendą Miejską Policji i Komisariatem Szczecin nad Odrą;
● Strażą Miejską w Szczecinie;
● Zakładem Usług Komunalnych i Lasami Miejskimi;
● Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w

Szczecinie;
● Szkołą Podstawową nr 42 w Szczecinie;
● Przedszkolem Państwowym nr 77 w Szczecinie;
● Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej - Klub Seniora “Krzyś” i

Świetlica Środowiskowa przy ul. Żelaznej;
● Firmą Enea Oświetlenie;
● Firmą Z. P. C. “Nord”;

l. W działalności Radę Osiedla uczestniczyły 2 wolontariuszki, na których staż
zgodę wyrazili opiekunowie prawni i Wydział Gospodarki Komunalnej;

m. Rozpatrywane sprawy:
● zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Żelechowa

Grzymińska” dotycząca terenu po wyburzonej oficyny przy ul. Studziennej;
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● zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Hożej, Studziennej i
Zgorzeleckiej;

● remont uszkodzonych fragmentów chodnika na ul. Dębogórskiej;
● uzupełnienie oświetlenia ulicznego i poprawa bezpieczeństwa w rejonie

przejść dla pieszych na ul. Robotniczej;
● odtworzenie nasadzeń po pracach budowlanych na ul. Zbyszka z

Bogdańca;
● sprzedaż drogi gminnej przy ul. Widuchowskiej;
● wniosek o możliwość udziału w działalności Rady w ramach wolontariatu;
● wymiana uszkodzonych fragmentów nawierzchni chodnika na ul. Słowiczej.

4. Na tym sprawozdanie zakończono.
5. Sporządził Arkadiusz Lisiński - Przewodniczący Rady Osiedla.

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