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Szczecin, dnia 23 maja 2012 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA 
za 2011 rok 

 
 
I. W 2011 roku dobiegła końca kadencja Rady Osiedla wybranej w 2007 roku. 
 
II. Dnia 22 maja 2011 r. przeprowadzono wybory do rad osiedlowych na terenie 

Szczecina. Do Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo wybrano następujące osoby: 
1. Maria Bąk 
2. Anna Bielecka 
3. Zygmunt Cywiński 
4. Mirosława Franczak 
5. Agata Freindorf 
6. Zdzisław Jabłoński 
7. Andrzej Karut 
8. Ryszard Kołosowski 
9. Anna Kowalska 
10. Roman Kuźbik 
11. Danuta Mikła 
12. Marcin Siedlarek 
13. Katarzyna Szałkowska 
14. Mariusz Szałkowski 
15. Mateusz Wagemann 

 
W powyższym składzie Rada Osiedla funkcjonuje do chwili obecnej. 

 
III. Dnia 6 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Osiedla nowej 

kadencji na którym wybrano zarząd osiedla w składzie: 
Andrzej Karut – Przewodniczący 
Mariusz Szałkowski – Zastępca Przewodniczącego 
Roman Kuźbik – Zastępca Przewodniczącego 
Anna Kowalska – Skarbnik 
Mateusz Wagemann – Sekretarz 
 
Zarząd funkcjonuje w powyższym składzie do chwili obecnej. Rada Osiedla 
udzieliła zarządowi absolutorium za rok 2011. 

 
IV. W 2011 r. Rada Osiedla poprzedniej kadencji zebrała się na 3 posiedzeniach 

zwyczajnych oraz jednym posiedzeniu sprawozdawczym. Na posiedzeniach 
zwyczajnych podjęto łącznie 10 uchwał. 
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Rada Osiedla nowej kadencji zebrała się na 10 posiedzeniach zwyczajnych, 
podczas których podjęto łącznie 28 uchwał. 

 
V. Rada Osiedla wykonywała swoje zadania statutowe oraz inspirowała 

wykonywanie zadań i inwestycji na terenie osiedla przez jednostki Miasta. Do 
najważniejszych spraw którymi zajmowała się Rada w roku 2011 należy zaliczyć: 
 

1. negatywną opinię nt. budżetu Miasta na 2012 rok, skutkiem czego było 
wpisanie do budżetu środków na rozbudowę SP 59 przy ul. Dąbskiej 

2. inicjatywa w sprawie nazwania nowego ronda im. Żołnierzy Wyklętych, 
której kontynuacją jest wniosek o przekazanie Radzie Osiedla zadania 
własnego polegającego na upamiętnieniu Żołnierzy Wyklętych oraz 
Ronalda Reagana 

3. negatywna opinia na temat oddania w wieczyste użytkowanie 
nieruchomości przy ul. Dąbskiej i Smutnej na której znajduje się obecnie nie 
wydzielony od reszty nieruchomości były ewangelicki cmentarz; Rada 
Osiedla wniosła o wydzielenie cmentarza i dopiero później przeznaczenie 
pozostałej części nieruchomości na cele zgodne z planem 
zagospodarowania przestrzennego; 

4. poparcie dla koncepcji architektonicznej Pana Piotra Błażejewskiego 
obejmującej rewitalizację byłego ewangelickiego cmentarza przy ul. 
Smutnej oraz przekazanie na ten cel kwoty 100 000 zł z puli dodatkowych 
środków; jednocześnie Rada Osiedla zwraca uwagę, że dokończenie 
rewitalizacji tego terenu musi w kolejnych latach odbywać się z innych 
środków budżetu Miasta, gdyż Rada Osiedla nie zamierza ponownie 
przeznaczać dodatkowych środków (jeżeli takie się pojawią) na ten cel; 

 
VI. Ponadto Rada Osiedla inspirowała i współorganizowała szereg wydarzeń o 

charakterze integracyjno-społecznym: 
 

1. wycieczki krajoznawcze po terenie Pomorza Zachodniego 
2. Rajd Promocji Zdrowia 
3. wigilia dla emerytów, rencistów i inwalidów w Dąbiu 
4. spotkanie przedświąteczne dla ubogich, potrzebujących i samotnych z 

terenu osiedla 
5. działania wspierające na rzecz grupy trzeźwościowo-abstynenckich 
6. impreza mikołajkowa dla dzieci 
7. imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży. 

 
VII. Rada Osiedla zainspirowała realizację lub dokończenie następujących 

inwestycji na terenie osiedla: 
1. rewitalizacja starego boiska sportowego przy ul. Romantycznej/Gwarnej 
2. dokończenie budowy kompleksu sportowego przy ul. Pomarańczowej 
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3. budowa mini-targowiska – przygotowaniu kilku stołów umożliwiających 
legalny i estetyczny handel osobom sprzedającym płody z działek 

4. budowa miejsc parkingowych przy ul. Kolorowych Domów/Fioletowej 
oraz przy ul. Smutnej (na tyłach budynków Swojska 19-25) 

5. dokończenie rewitalizacji cmentarza przy ul. Smutnej 


