
RADA OSIEDLA BUKOWE – KLĘSKOWO W SZCZECINIE

Szczecin, dnia  29 czerwca  2022 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo za rok 2021

1. Posiedzenia Rady w 2021 roku:

Rada Osiedla Bukowe-Klęskowo odbyła w 2021 roku 7 posiedzeń. 

Z posiedzeń sporządzono protokoły, które są dostępne na stronie internetowej Rady

Osiedla Bukowe-Klęskowo.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne część posiedzeń odbyła się on line, po zniesieniu

obostrzeń  posiedzenia  dobywały  się  w siedzibie  rady z  zachowaniem wymogów

sanitarnych.

2. Uchwały podjęte w 2021 roku dostępne na stronie internetowej Rady Osiedla

Bukowe-Klęskowo :

40/21 13/01/2021 
UCHWAŁA w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 
2021.

41/21 13/01/2021 
UCHWAŁA wydanie opinii w sprawie nadania nazwy ulicy Szałwiowa 
dla działki nr 13/2 z obrębu 4158 Dąbie.

42/21 03/03/2021
UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy fragmentu, 
działki nr Ba6/2 z obrębu 4153 Dąbie w okresie od 1 maja do 30 sierpnia 
2021 r. na cele handlu obwoźnego owoce, warzy  w  

43/21 03/03/2021
UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu, 
działka nr 34/3 z obrębu 4079 Dąbie na cele uprawy warzyw.

44/21 28/04/2021 
UCHWAŁA dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy
ul. Gwarnej część działki numer 19/17 z obrębu 4151 Dąbie w celu 
utworzenia parkingu.

45/21 09/06/2021 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o dzierżawę 
nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Dąbskiej, 
stanowiących: działkę 37/4 i część działki nr 37/7 z obrębu 4153 Dąbie 
na okres dziesięciu lat z przeznaczeniem pod centrum aktywności 
sport  owej  

46/21 09/06/2021 Uchwała dotycząca zorganizowania przez Radę Osiedla Bukowe-
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Klęskowo imprez integracyjnych dla mieszkańców w 2021 roku.

47/21 08/09/2021 
Uchwała o wydanie opinii w sprawie wniosku o dzierżawę części działki 
nr 15/5 z obrębu 4154 Dąbie w celu utrzymania tam stojącego od 20 lat 
pawilonu-sklep spożywczy.

48/21 08/09/2021
Uchwała o wydanie opinii do wniosku sprawie przedłużenia dzierżawy 
części działki nr 27/2 z obrębu 4153 Dąbie o powierzchni 396m^2 w celu 
uprawy warzyw.

49/21 08/09/2021 

Uchwała o wydanie opinii do informacji o przygotowaniu do zbycia w 
drodze przetargu ustnego, nieograniczonego niezabudowanych 
nieruchomości, będących własnością Gminy Miast Szczecin, położonych 
w rejonie ul. Regatowej/Skiperów, stanowiących działki oznac  zone  

50/21 08/09/2021 

Uchwała o wydanie opinii do wniosku w sprawie dzierżawy gruntu 
działki 28/2 z obrębu 4153 o powierzchni 150 m² z przeznaczeniem na 
ogródek z krzewami ozdobnymi i z wiatą drewnianą niezwiązaną trwałe z
gruntem.

51/21 08/09/2021 
Uchwała o wydanie opinii do wniosku w sprawie dzierżawy gruntu 
działki 28/1 z obrębu 4153 o powierzchni 500 m² z przeznaczeniem na 
ogródek.

52/21 03/11/2021

Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 03 
listopada 2021 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Szczecin zainicjowanego uchwałą XXVII/682/17 Rady Miast

53/21 03/11/2021
Uchwała Rady Osiedla Bukowe - Klęskowo w Szczecinie z dnia 03 
listopada 2021 r. o wydanie opinii do wniosku w sprawie budowy 
tymczasowej studni przy ul. Szałwiowej na działce nr 18/3 z obrębu 4159 

54/21 01/12/2021 
Uchwała w sprawie podziału diet dla członków zarządu osiedla 
przyjętych w planie rzeczowo-finansowym na rok 2021.

3. Zarząd Osiedla na bieżąco kontaktował się z: radnymi Rady Miasta Szczecin

w sprawie min. realizacji wykonania planu budowy nowej ulicy do osiedla
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Kijewko  oraz  z  kierownikiem  administracji  Spółdzielni  Dąb  na  osiedlu  w

sprawach zgłaszanych telefonicznie przez mieszkańców.

4.  Wystąpienia Rady do właściwych merytorycznie jednostek Urzędu Miasta

Szczecin oraz innych podmiotów gospodarczych.

14.01.2021 rok do ZDiTM w sprawie uporządkowania terenu przy przystanku na

Rondzie Reagana 

18.04.2021 rok do ZDiTM w sprawie znaków drogowych na osiedlu.

18.04.2021rok  do  ZUK  w sprawie  uporządkowania  terenu  wokół  stawu  przy  ul.

Smutnej.

18.04.2021rok do Dzielnicowego Policji w Dąbiu w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa

mieszkańców i ich mienia

18.04.2021 rok do Straży Miejskiej  w sprawie  aktów dewastacji  i  wandalizmu na

osiedlu.

18.04.2021 rok do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie dzików na osiedlu

06.06.2021  rok  do  ZDiTM  w  sprawie  wykoszenia  pasów  zieleni  wzdłuż  ulic  na

osiedlu

06.06.2021  rok  do  WGK  w  sprawie  zabezpieczenia  chodnika  na  ul.  Kolorowych

Domów przed parkującymi tam samochodami.

06.06.2021 rok do Nadleśnictwa Gryfino w sprawie dzików.

07.06.2021  rok  do  Przewodniczącego  Komisji  ds  Bezpieczeństwa  Publicznego  i

Samorządności w sprawie objęcia monitoringiem osiedla.

04.07.2021 rok do ZUK w sprawie naprawy ścieżki spacerowej wokół stawu przy ul.

Nad Rudzianką.

09.08.2021  rok  do  WGK  w  sprawie  oczyszczenia  ścieżki  rowerowej  Klęskowo  -

Płonia.

19.08.2021  rok  do  firmy  SEC  w  sprawie  wycieku  do  stawu  przy  ul.  Chłopskiej

zabarwionej na zielono wody z sieci ciepłowniczej

31.08.2021 rok do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie stada dzików na ul.

Handlowej.

22.09.2021 rok do WGK w sprawie przeglądu uszkodzonych i pochylonych drzew

wokół stawu przy ul. Handlowej.

Rada Osiedla Bukowe – Klęskowo, ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin
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31.12.2021 rok do Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie 

obowiązującego planu zagospodarowania działki 85/1 obręb 4155 w związku z 

wnioskiem firmy PIĘTNASTA-CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA  o pozytywną opinię dla budowy budynku 

mieszkalnego.

5. Imprezy  zorganizowane przez Radę dla mieszkańców Osiedla.

I. Święto Niepodległości w dniu 11.11.2021 rok spotkanie integracyjne w 

Parku Klęskowo dla około 100 mieszkańców połączone z cateringiem,

 uchwała 46/21

Koszt 1000,-zł (słownie jeden tysiąc złotych)

II. Mikołaj dla Dzieci współorganizacja z SP 59 w dniu 03.12.2021 rok, zakup 

słodyczy dla dzieci, połączone z odwiedzinami Mikołaja u uczniów w klasach szkoły

uchwała 46/21

koszt  498,61 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 61/100)

III. Wigilia dla osób starszych i samotnych w dniu 17.12.2021 rok. Impreza 

integracyjna dla około 80 osób połączona z usługą gastronomiczną.

 koszt druku zaproszeń 68,-zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych)

koszt usługi gastronomicznej 6180,-zł ( słowni: sześć tysięcy sto osiemdziesiąt 

złotych)

6. Akcje informacyjne prowadzone przez Radę:

-akcja informacyjna w sprawie dzików na osiedlu ( plakaty, ulotki, fb)

-informacja o konsultacjach społecznych projektu Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. 

- informacja o składaniu wniosków do „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

MIASTA SZCZECIN NA LATA 2021-2024 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 

NA LATA 2025-2028”,

- informacji dotyczącej mobilnej akcji pobierania krwi w Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
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- konsultacje z mieszkańcami w sprawie wniosku firmy Czerwona Torebka w 

sprawie budowy budynku mieszkalnego.

- informacja o  Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

- utworzenia w siedzibie na terenie osiedla stanowiska do samopisu, zawiadomienie 

mieszkańców o możliwości skorzystania z bezpłatnego dostępu do stanowiska 

komputerowego oraz wsparcia ze strony Gminnego Biura Spisowego 

Przewodniczący Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo
Roman Kuźbik
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