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Dnia 3 lipca 2019 r. Rada Osiedla Bukowe * Klęsko\Ą,o zebrała się na posiedzeniu
zvuryczalnym w siedzibie przy ul. Seledynowej 50 (SP 74).

Posiedzeni ę rozpoczęto o godz. 1 9:00

Przewodniczący Rady Pan Roman Ktrźbik rozpoczfl posiedzenie stwierdzając quorum
i prawirlłowość zwołania posiedzenia,
Lista obecności jest załącznlkiem do protokołu.

Przewodni czący zaproponował następrrj ący porządek obrad członkom Rady :

1 .Otrł.arcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3, Plzyjęcie protokołórł, z poprzednich posiedzeri
4. Przyjęcie opinii rł,sprawie dzierzawy tęręnu przy ulicach Gwarnej-. Romantycznej na
poclstarł ie pisma ZBiLK"DD C41 42 "7 1.20 1 9.MW
5. Prz_łjęcie wniosku \\, spławię budowy krytego basenu przy SP74
6. lnforrnacja o pracy Zarządn
7. Wolrre rłnioski i sprawy rłmiesione

Ad 1"

Rozpoczęcie posiedzenia Rady Osiedla Bukorve, Klęskołvo ptzęz Przewodniczącego
Romana kuźbika

Ad.2
Przl,jęcie porządku obrad , Zmian do porząclku obrad nie zgłoszono.
Przelvodn i c z,ący zarządził głosowanie :

14głosów ZA"
0 głosów PRZECIW
0 głosór.v WSTRZYMUJĄCY SĘ.
Porządek obrad przyj ęto j edrrogłośnie.

Ad3.
Protokół Nr1/2019
Uwag do protokołu nie zgłoszono, zostało zatządzone ptzez przewodniczącego głosorvanie:
14głosów ZA,
0 głosow PRZECIW
0 głosów WSTRZYMUJĄCY SlĘ.
Protokół 1 lza§ przyjęto jednogłośnie.

Po przyjęciu protokołu 1 Da19 o godz. 19:15 przybyła na zebranie RO Pani Karolina
Michałowska

Protokół Nr 2/2019
Uwag do protokołu nie zgłoszono. zostało zatządzone przęz przewodniczącęgo głosowanie:
1 1głosó,nł, ZA,
0 głosów PRZECIW.
4 głosy WSTRZYMLIJĄCY SĘ.



Protokół Nr 2/2019 zostaŁ przy,jęty.

Ad.4
Przewodniczący Rady Osiedla Brrkowe - Klęskolvo Pan Roman Kuźbik przedstalł,ił
stanowisko Zarządu które jest odpowiedzią na uwagi zgłoszone w piśmie
protestacyjnym grupy mięszkańców złozone na posiedzeniu RO w dniu 5 czerwca??I9
dotyczącym dzterżavq,teręnu w-skazatrego w piśmie ' .

Ir{astępnie odczytał pismo od adriiinistratora , który rv inlieniu parafii rł,ystąpił o
\ł},dzierzawienie terenu do ZBiLK na zasadach określorrychptzez *rlg},1 LT}vt

Szczecin. oraz poinl,brmował o l,vizycie delegacji mieszkńcólv Osiędla Nad Rudzian}rą
która prz5,była do siedziby, RO Bukor,l,,e-Klęskowo i złażyła listę zarvierającą podpis.v
około 100 mieszkańców z prośbąo pozy,tywne rozpatrzenie wniosktł o dzierzawę gruntu
pod prą,szły kościół }'Jacl Ruclzianką"
Zapoznń członkórł. tr{O z aktualnym plarrem zagospodarowania przestrzennego w
którym znajdrrią się rvskazane mieisca na potrzeb,n- zgłaszane przez osoby protestujące
(międz,v inny.mi na przedszkole. plac zabaw itp.) przecir,v rv/w dzierzawie.
Odb"vła się ciługa dysklrsja, Ptaz.jeszcze omówiono argumenty obu stron
zainteresor,ł,anych tematem. Były uivagi m. innymi doty-czące pózniejszej sptzedażry
terenu po upł,vrł,ie 30 lat dzierzarł1,- oraz podnoszono zgłaszane przęz mieszkańcórł,
uwagi dotl,czące fbrmy bez-przetargowej,
Pani Liclia f'zarkor,vska zaproponolvała głosowanie imienne. na podstawie tego. ze statut
RO nie przew,idtr.ie głosowania imiennego pani Lidia Czarkorł,ska ofaz pan Kazimierz
Biskupski wyrazili lvolę ujęcia lv protokole iclr imion oTazna7,wlskiako osób
przecir,rt.vch wydanitr pozrty,rvire.j opi n i i dotyczącej dzi erzawy.
Przer,vodniczaqy zaruądził głosowanie nad UchwałąRady Osiedla Bukorł,e - Klęskolvo o
pozytywnym wyrazelliu opirrii w sprawie możliwości *ydzierżarvienia terenu 1 działki o
numęrach geodez,vjnych 33/5 z obrębu 4152 1 2013 z obrębu 415l ) wskazanego w piśmie

11 głosórł.ZA,
4 głosy PRZECIW
0 głosów WSTRZYMU.rĄCYCH SIĘ.
Rada Osiedlavnryraziła więc pozytywnąopinię w,sprawie możliwości wydzierżawienia rł/w
terenu.

Ad.5
Przewodniczący Roman Kuźbik poinfbrmował zebranych rł, spraw-ie dotyczącej buclowy
krytego basenu przy SP74. Odbyła się dyskusja r-lliędą, inn),nri o ogólrrodostępłrości basentt
dla mieszkalrcór.ł-. Padła propoz,vcja zbierania podpisów rrie t1,lko w fonnie papierowej, ale
rólł,niez o rrrozlir,vości zbierarlia poclpisólv w fbnnie elektronicznej ( utlrorzerriem petyc|i w
forrnie elektronicznej zajmie się pan Mateusz Wagemann).

Przewodnicz.ący zarządził głosorł,anie rrad Uclrrvałą rł, sprar,ł,ie lvnioskor,vania do organów-
Miasta o budoivę kry.,tego basenu przy, SP74

15głosów,ZA,
0 głosów PRZECiW
0 głosow WSTRZYMUJĄCY SĘ.
Uchr,vałę 41 19 przyjęto jedriogłośn ie.



Ad.6
Zarząd poiniormował o swojej pracy.
Pani Beata Roszkorł,ska poinfbrmowała zebranych o decyzji komisji ds. Budownictrł,a i
Mieszkalnictwa w sprawie inwes§,cji związanej z funkcjonowanięm dalszym kortów przy ul.
Seledynowej. Siłownia.,pod chnurką" jest lv fazie w;rłonienia wl,konawcy. Czekanry na
wyłonienie projektantów do realizacji w-cześniej uchwalonych zadań dotyczących
zagospodarowania wcześniej uporządkorł,anych terenów przy trlicy Smutnej i Romantycznej,

Ad.7
1) Pan Mateusz Wagemann porusz_vł temat stanu chodnika przy przejściu dla piesą,ch przy,

sklepie na ul. Rózowe.i. Odbyła się dyskusja na temat naprawy chodnika.
2) Na terenie RomantycznalSwojska jest pomysł o wnioskowanię zmiany zagospodarowania
telenu, prowadzone są rozmowy w sprawie powstatria parkingu. Ze względu na finanse
pan Mateusz \Vagemann i pani Lidia Czarkowska podjęli dyskusję zgłoszenia budowy
parkingu do SBO. Ze względu na małą ilość czasu pozostałego na złożęnie projektu postarają
się podjąć szybkie działania rł,nliarę swoich mozliwości.
3') ZgŁoszono. iż na tablicy zam7ęszczonej na cmentarzu brak jest infbrmacji, że to RO
inwestycję wykonała.
4) Pan Mirosław Rochna zgłosił sprawę powstania na naszym osiedlu kolejnego sklepu
,,Zabka" na rogu ulic Seledynowej i Brązowej w okolicy przychodni, przedszkola. Chodzi
szczególnie o sprzedaż alkoholu. Przewodniczącr/ ma wystąptc z zap3ltaniem i wyjaśnić
sytuację.
5) Pan Ryszard Kłosowski zgłosił. iż w okolicy lapidarium jak l,przylnaboisku traw,a jest
niesystematycznie koszona.

O godzinie 20:25 zebranie RO opuściła pani Karolina Michałowska

6) Padło pytanie rł, sprawie juz wcześniej poruszanej dotyczące braku toalety i Toy Toy -
pisma w tej sprawie zostały złożonę do odpowiednich słuzb.
7) Pani Lidia dała propozycję stworzenia pisma do UM w sprawie strł,orzenia,,Chmury" dla
Rad Osiedli aby łatwiej było z dostępem do wszelkich pism i dokumentórłi
8) Rozmowy na temat stawu pomiędzy osiedlami Majowym i Bukoił.ym - do kolejnego
spotkania należy uzyskać więcej informacji w t),,m temacie.
9) Pan Wojciech Borkowski zadał pylanie w sprawie por,vstania ryneczku na osiedlu - nie ma
takiej możliwości w obecn_vm planie zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku
należy dowiedzieć się, czy istnieje możlirłość przeniesienia handlu spod Biedronki w irrne
miejsce.
I0) Zę względu na inwestycje prow-adzone na Glinne.j Rajd Promocii Zdrowia zostanie
przeniesiony na Wrzesień oraz zotganlzowany w inny sposób np. ,,nad Szmaragdowym-", ,,Pc)
Puszczy Bukowej" - sprawdzenie możliwości, przemyślenie tematu oraz podjęcie decyzji na
kolejnym spotkaniu RO,

Następne zebranie ustalono na dzięń 4.

Posiedzeni e zakańczorro o godz.20 : 55

Protokół sporządziła
Anna Lang

09.2019 r.
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