
PRoToKoŁ NR zlżOlg
z posiedzenia Rady Osiedla Bukowę-Klęskowo dnia 5 ezer§,ea_ 2019 r,

Dnia 5 czerwca ż019 r, Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo zębrała się na posiedzeniu
zr.r,yczajniłr: rł.siedzibie przy ul. Seledynor,vej 50 (SP 7a),

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 19:15

Przewodniczący Rady Pan Roman Kuzbik rozpoczĄ posiedzenie stwierdzając quorum.
Lista obęcności jest zńącznlktem do protokołu.

Przelł,odni czą9,y przed stawił następuj ący porząd ek obrad członkom Rad_v :

1 .Otr,l,arcie posiedzenia
3. l'rz5jęcic porządku ubraci
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4. Przyjęcie opinii w,sprar,vie dzierzawy terenu przy ulicach Ciwarnej i Romantycznej

na podstawie pisrna ' _... _- .., ,,,-1...l1i
5. Wniosek mieszkańców w sprawie ul, Śrviętochorvskiego
6. Upowazłrienie Zarządv do w3,dawarria oplnii r,r, sprar,rach niezasirzężonych

do wyłącznej kompetencji rady
7. lnfclrmacja o pfacy Zaruądu
8. Sorarvy organizac_r,ine
9. Wolne wnioski i spraw,y wniesionę

Ad l"
D,,-^^,,-_^;^ ^^.;_,] ,_,,i- D-,]. /l.i^.]i- t),,l,^.,-- 11 l_.l,^., , D.,_., ,,,-{^;^-.,,,_,,.,.i\U/lr\rLZ\Lll P\rJlluZLlllu l\ąuJ VJ|luld Uu§Uvll l\l!Jt\UvlU PlZlŁ t tŁlvYVuIIl!actll5U

Romana kuzbika

Ad.2
n^ ^^--^Jl,.. ^L..^..l -..l.,^-^^^ :^l,^.1.rL' pt'I./_qi"iNu UUldu ZBl('5./,LĄ l(' J!łNU"
pkt. 1 0 przyj ęc ie brtdzetu Rad,v Osied la Bukr:,,rre-Klęske.rł,o
pTzęz nowo w_wbrany slrład Rady.
Przewodniczasy podał pod ,ełosow-anie następując_y porządek obrad :

1 . Otwarcie posiedzenia
1 D-,'.,:,,^:., ^^-,,,,Jl.,, ^L-^J-, t tZ)_lęLlL l'('rZc{Ul\u Ut'idu

3. Przl.jęcie protokołu z poprzećiniego posiedzenia
4. Przyjęcie opinii w sprarł,ie dzierżawy terenu przy ulicach Gwarnei i Romantyczrrej

na ptltlstarł ie pisnla
5. Włriosek mieszkańcó\Ąi w spra\Ą,ie ul. Świętochowskiego
A l i^^., ^+_i^^i^ 7^--,-A,, J^,.^,-ł.-,.,^_:^ ^^i,.:: ^_l. *;^ -^d1 F-^,,^_, ^LU. (,|rUńd/.llIllłll ŁulZ*uu uL' l\.\Lld\\(lllid UPlilll v\ .\ljld\\dLll lill Zcr§ilŁlZUlt)Lil

do w_łłączne.i kompeterrcji rady
7. intbrmacja o pracy l,arządtt
8. Spraw,i,, organizac,vjne
9, Wolne wnioski i sprau_v łr,niesione
1l) D,.,.,i^,,i^ l^,,.ł;^l ,, D,,,J. /\-;^,ll^ tf,,l,^,, ^ t, l^-l,^.. ^l V. ' lZ\_l\LtL Uu\lZLtLt r\duJ \/JtLtił(1 Uu^U\\L*l\I!5NU\VU

9 głosów ZA,
0 głosów PRZECIW
0 głosow \Ą'STR7.Yi\4UjĄCYCH SiĘ.
Zaproporro\ł-any ze zmianą porządek obrad przy-jęto jednogłośnie.



Ad3.
'NI^-t^^*.,* 

^,,_l,r^* -^l^.--;- D^,j., 
^.;^ll- 

P,,l,^.,,^ Vl^-l,^ l...,l^ ^.-.,;^^i^ ^.^t^l,^l,, -l \qJrtPllJ lll Pul^l\lll LwUrglL!ą |\qu_\ VJllu!q Uu\V!\! - r\r!Jl\V UJ lU Pl-JJt!l! Pl\/tt/l\\rIu /,

poprzedniego zebfania. Głosowanie nad przilęciem Protoktrłu zostało plzełozone na następne
zebranie z powodu nieobecności sekletarza.

Ad,4
Do sieciziby Rady przyszła cieiegacja mieszkańców z petycją o negatvwne
zaopiniowanie dzierzawy terenu wskazanego w piśmie ,, ,r,i: , . , , : :: ,:,,,i .

Protestriiący zloży|t pisenrny wniosek podpisany- prz,cz 1a inicszl;ariców osicclla l
nł,zerlslau,ili rroIlmenlv rrrzer,ir,ł,kn tu,l,knrzr sl anitl leon lerenli nl ur hlrdnrrllnier,"-""", r,.'--, J",,,,J ,-c-,-, J--,""

kościoła rzynrsko-katolickiego i domrr paratialnego. Wnioskor,vali o . zmianę
mie_isctlr,vego pianu zagospodarowania przestrzennego ..Osiedla Naci Rucizianką" lv
Szczecinie. Swoje stanow,isko argumentow,ali tyrł. iż taki obiekt nie zaspakaja potrzeb
większości mieszkańcć,ń naszcgo osiedla. Wskazy,r,vali, żc najbardzicj oczcki\,van.vrni ,*

tym obszarze sąprzl-dszkole, plac zatlaw dla dzieci, czy miejsce odpoczynkll t_ypll

skrł,er. wskazywali rór,vnieź na potrzebę po\!§tallia na clsiedlu punktu przychodni
zclrorł,ia" Kole_inym argrimentem przecirł,ko budowaniu rł, t_ym i,1-1ięiscu kościołaięst
rvielkość budowli oruz zakŁócanie ciszy poprzez nagłośnienie i uciązliw,ość z polvodlt
L;,.:^ ,-l-...^_^..,t,!Lld uŁvtL|llUlY.

W dyskusji Radni Rady Osiedla Btlkorł,e-Klęskow-o po wl,słuchaniu protestrr|ąc_vch
postan<;wili odstąpić od rvystawiar,ia opiiłii rra biczącim posicdzcniu. łi-cclii zapoznania
się z argumentami obu strcln i szerszego skonsultorł,ania się z mieszkańcami.

Odbyło się głosow-anie o odstąpienia od wyrażenia opinii na biezącym posiedzeniu w celu
rc zp Ńl zęnia zasad nc ści łrnic sku prcte stuj ąc 5 c 1r.

9 głosów ZA"
0 głosów PRZECIW
0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Ad.5
Przewodniczący Roma Kuzbik poinformował zebranych o plano,wanym i r,r,stęprrie

uzgodnionym spotkaniu RO Bukoił,e-Klęskow-o z kierov,nictwenr ZDiTM i dyrektorern
WGK. Celem spotkania jest ustalenie warunków i wymagań do przygotow-ania projektu
kompieksowej przebudow_v ui. Swiętochow-skiego oraz instalacji na niej oświetlenia w celu
poprawy bezpieczeństwa pieszych. Powyższe jest konsekwencją deklaracji i stanowisk:
Zastępcy Prezydenta Michała Przepiery i Radnych z Komisji ds Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodov,,iskazgŁoszonych podczas posiedzenia komisji rv dniu 8 maja 2019r.na
wniosek RO Bukowe-Klęskowo. Po ustaleniu warunków i kosztów przygotowania projektu
wniosek o sfinansowanie go ze środków na inwestycje rad osiedli zostanie przedłozony RO
Bukowe-Klęskowo.

Ad,6
Przewodni czący uzasadnił wniosęk możliwością sprałłniej szęgo działania Zarządtl i powołał
się na dotychczasow,ą praktykę z poprzednich kadencji rady.
Pociclano pod głosowanie wniclsek:
Upoważnienle Zarządu do wydawania opinii w sprawach niezastrzężorr_vch

do ,łlłącznej kompetencji rady.
9 głosórv ZA.
0 głosów PRZEC1W
0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.



Ad.7
7^--^A :_+]-_,-^,,,-} ^ ^--^-^L .,, .^--,,.:^ .r^^_;- .^_j^ +.,,^--^_-.^L _-^i^l-tA.,- ,t^a-aLLąv llllvrlllvyYql V Pravąvlr 

yv JPląyYrv JlvPrlrą aą4vYąllJVyYqtllq lvlvrZVlrJ.!r, PrvJlĄlu!v uU

zaplanowanych \Ą,cześniej inwestycji RO. Omawiano rórł,niez przebieg festynu rodzinnego
zorganlzowanego w dniu 18 maja 20l9r. oraz now},ch tumiejów sporlowl,ch i zabaw dla
cizieci zreaiizowulych w trakcie festynu. Ząęcla i konkursv sportowe ciia cizieci zostały
bardzo dobrze przyjęte o tym świadczy duze zainteresowanie i udział rł, nich.

AńR
Mateusz Wagemann ptzekazał uprawnienta do zaruądzania kontem FB Annie Lang. Sekretarz
ma równiez uzyskać dostęp do BIP celęnr zamteszczania dokrrmentów Rady Osiędla Bukorł,e-
Klęskowo, R.ozwazano inntlrł,ac)intlść w tiziedzinie obiegu dokutrretrtów wewnątrz rady-

(umieszczanie dokumentów lł,chmurze 1tń innym nośniku pamięci). Poinformowano radnych
o mozliwości uzyskania legitynracji radnego,

Ad.9
ż^l^i_,, ^^ć,{ ^^,.,,.-.,l ^^,-- l,^l^i_., ^_^l-l^* k-_l,,, +^_l^+., ^-!^,łl,.l \t/^,]l,,^,l\Ulqll) śUJl PUruJŁ) l PU 1dZ NUILJtl) lrlUUlUlrl Ul4nu tU4lIrJ Ilą lldJz.vltl U§llUlu. YYLuruś

Pana teren przy pętli Osiedle Bukowe ( górka z roślinarni w kształcie napisu OS.BUKOWE)
jest zanieczyszczony przez odchody ludzkie oraz papier toaletorł,y! Cała gorka jest
systematycznie sprzątana i mimo tego probiem się powtarza.Do tego z w,iąvtówki naszego
osiedla ttnosi się t-etor. Rada Osiedla wiele razy w poprzedniej kadencii zwracŃa się do
odpowiednich organów o zajęcie się spraw-ą toalety publicznej na nasz,vm terenie. Ze względu
na usytuo\,vanie pętli nra tu srvój początek i koniec .łiele *1vpraw pieszvch rłycieczek do
Puszczy Bukowej. POSTAWIENIE TOALETY NA PĘTLI. MA WIĘC SZERSZY ZASIĘG

A(l. l (/

Ze względu na organizację zaplanowanych imprez. zmianami rł, budzecie postanowiono ząąc
cie u(l trri",siacll rx,rze(nill

a-\i"

Następne zebranie ustalono nadzteń 3 lipca 20l9r.
D^oio.l-o^i- -oL,nńn-nnn n nnAu ? l .l nl UJl!uŁ!lrt! Łgt\vll!4UltV v buuŁ.- l. r V

au
Protokół sparuądzńa

Paoto D ^ool.^*,,oLoUUąfą f\tróZĄ\, vl Jt\ą


