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PROTOKÓŁ    /22 

RADY OSIEDLA ŻELECHOWA 

Z DNIA 02.06.2022 r. 

 

 

Ad. 1. Powitanie i otwarcie posiedzenia. 

Posiedzenie RO Żelechowa rozpoczęło się o godz. 18.30. Poprowadził je Przewodniczący RO od 

początku do chwili jego zakończenia. 

 

Ad. 2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie quorum. 

Radni podpisali listę obecności stanowiącą załącznik nr 1 do Protokołu. Stwierdzono quorum –  

8 Radnych obecnych i 7 nieobecnych usprawiedliwionych. 

 

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad. 

Obecni Radni jednogłośnie i bez uwag przyjęli porządek obrad stanowiący załącznik nr 2 do Protokołu, 

który został poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego RO. 

GŁOSOWANIE: 8 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr 9/22 z posiedzenia RO Żelechowa w dniu 04.05.2022 r.  

GŁOSOWANIE: 8 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się 

 

 

Ad. 5. Informacja o przebiegu dyżurów Radnych od ostatniego posiedzenia RO  

 

17.05.2022 r. wpłynęło pismo mieszkanki – p. Moniki Szulc ws. odbycia wolontariatu  

31.05.2022 r. p. Olga Skrzypczak – przedstawiciel dewelopera złożyła wniosek ws. nadania nazwy 

nowej ulicy  na terenie Osiedla Żelechowa. 

Pozostałe dyżury 10.05 i 24.05 bez wizyt mieszkańców i bez korespondencji. 

 

O godz. 18.55 na posiedzenie dołączył Radny Pan Paweł Muszyński  

 

Ad. 6.  Informacji o realizacji harmonogramu wydarzeń dla mieszkańców. 

1) Relacja z wydarzenia Clean & Grill, które odbyło się 21.05.2022 r. omówienie przez 

Przewodniczącego RO – Arkadiusza Lisińskiego. Zebrano 2,2 tony odpadów. Uczestnicy 

wydarzenia otrzymali zaproszenia na koncert Savchuk Sophia David Serebryanik, który odbył 

się 22.05 w auli SOSW dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej 6. W organizację 

wydarzenia włączyli się Radni: A.Lisiński, M.Marcinów, M.Badach, K.Romaniak, E. Moskal, K. 

Jastrzębska, K.Marcinów, M.Tyszko. Pomoc zapewniła też radna S.Wesołowska. 
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2) Sportowy Dzień Dziecka zaplanowany na 5.06.2022 r. w Parku Brodowskim – omówiła Skarbnik 

RO – Małgorzata Badach. W ramach wydarzenia firma ELMO urodzinki zapewni zamek 

dmuchany, stoiska do malowania twarzy, stoisko do robienia brokatowych tatuaży, stoisko do 

baniek mydlanych, watę cukrową. Zaplanowano 3 konkurencje sportowe dla dzieci + 2 

konkurencje dla dorosłych. Ze względu na konieczność podłączenia zamku dmuchanego do 

prądu niezbędne jest wynajęcie agregatu prądotwórczego (dostęp do prądu na terenie Parku 

Brodowskiego znajduje się z znaczymy oddaleniu od umiejscowienia zamku dmuchanego). 

Radny Paweł Muszyński zadeklarował odbiór agregatów z firmy wynajmującej urządzenia.  

Dostarczenie piłek do konkurencji sportowych, rozłożenie namiotu i wypożyczenie kilku ławek 

z Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej zadeklarował Wiceprzewodniczący – M.Marcinów. 

Udział w organizacji wydarzenia zadeklarowali również radni (oprócz wymienionych powyżej): 

A.Lisiński, E.Moskal, K.Marcinów, S.Wesołowska, K. Romaniak, E.Milewska. 

 

3) DPS „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej wystosował zaproszenie dla RO Żelechowa do 

współorganizowania „Drugiego Lokalnego Festynu na Kurczej – Poznajmy się”, który odbędzie 

się 22.06.2022 r. na terenie DPS. Obecni na posiedzeniu Radni jednogłośnie zdecydowali o 

włączeniu się w to wydarzenie przeznaczając 1000 zł z budżetu RO. Udział w wydarzeniu 

zadeklarowała K. Jastrzębska, oraz E. Moskal. Padła również propozycja aby nieobecna na 

posiedzeniu Radna – P. Szapiel przygotowała krótką multimedialną relację z tego wydarzenia. 

 

Ad. 7.  Informacja o realizacji Uchwały ws. wniosków o przyznanie środków z puli na utrzymanie Siedzib 

Rad Osiedli. Pozostałą kwotę 800 zł z puli 1500 zł do wykorzystania w 2022 r. Radni zdecydowali 

przeznaczyć na zakup namiotu i długiego przedłużacza do wykorzystania podczas organizowanych 

wydarzeń dla mieszkańców. 

 

Ad. 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały nr 23/22 zmieniającej Uchwałę nr 22/22 ws. ustalenia 

harmonogramu organizacji wydarzeń  w ramach statutowej działalności RO Żelechowa na rzecz 

mieszkańców  w 2022 r. i wystosowanie wniosków do dysponenta przeznaczonych na ten cel środków 

o finansowanie z budżetowej rezerwy celowej. 

GŁOSOWANIE: 9 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się 

 

 

Ad. 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały nr 24/22 ws. zaopiniowania wniosku o nadanie i propozycji 

nazwy ulicy urzędowej ulicy na Osiedlu Żelechowa.   

GŁOSOWANIE: 9 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się 

 

 

Ad. 10.  Rozpatrzenie projektu Uchwały nr 25/22 ws. zajęcia stanowiska nt. MPZP Żelechowa-Hoża. 

GŁOSOWANIE: 9 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się 

 

 

Ad. 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały nr 26/22 ws. zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta 

wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Szczecin. 

GŁOSOWANIE: 9 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się 
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Ad. 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały nr 27/22 ws. odbycia wolonariatu przez p. Monikę Szulc. 

GŁOSOWANIE: 9 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się 

 

 

Ad. 13. Omówienie bieżących spraw i korespondencji 

Korespondencja z ZDiTM ws. przebudowy odcinka chodnika Hoża/Bogumińska.  

 

Ad. 14. Sprawy różne i wolne wnioski. Proponowany następny termin posiedzenie RO Żelechowa na 

22 lub 23.06.2022 r. – ostatniego przed wakacjami.  

 

 

Ad. 15. Zamknięcie posiedzenia o godz. 20.00.   

 

 

 

 

    Katarzyna Marcinów         Arkadiusz Lisiński 

Radna Osiedla Żelechowa                                                                     Przewodniczący Rady Osiedla  Żelechowa 
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