
Szczecin, 24.01.2017 
 
 
 

Protokół zebrania Rady Osiedla Osów  

w dn. 24.01.2017r. 

 

 

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Osiedla Osów I. Świątkowską, 

stwierdzenie quorum (lista obecnych w załączeniu), zatwierdzenie porządku 

zebrania.  

 
2. Zatwierdzenie protokołu  

 

 RO jednogłośnie przyjęła protokół z zebranie RO w dn.29.11.2016r. 

  

3. Budżet RO na rok 2017 

Skarbnik RO Joanna Przybylska przedstawiła projekt budżetu RO na rok 2017 

przyjęty przez zarząd w dn. 24.10. 2016r. RO przyjęła budżet jednogłośnie i  

podjęła jednogłośnie uchwałę nr 30/2017 

 

 

4. Małe dotacje od Komisji Inicjatyw Społecznych UM 

 

Jak co roku KIS przyznaje Radom Osiedli "małe dotacje"  przeznaczone na 

drobne sprawy remontowe na osiedlu lub działania integracyjne. W tym roku 

jest to kwota 6000zł. RO dyskutowała nad przeznaczeniem tych pieniędzy w 

bieżącym roku. Pojawiły się propozycje :  

 - wykonanie ogrodzenia terenów rekreacyjnych i postawienie tabliczek "zakaz 

wyprowadzania psów" 

 - organizacja festyn integracyjny 

 - zakup urządzenia fitness na siłownie pod chmurką 

 - zakup kontenera magazynowego przeznaczonego na przechowywanie 

wyposażenia boiska 

W wyniku głosowania (11 osób za) RO zdecydowała o przeznaczeniu dotacji 

na wykonanie ogrodzenia terenów rekreacyjnych, przyjęto uchwałę nr 31/2017 

 

 

5. Opinia RO w sprawie sprzedaży gruntu przy ul. Narożnej 3 

 

RO podjęła uchwałę 32/2017 dotyczącą sprzedaży w formie przetargu gruntu 

przy ul. Narożnej 3, działka nr 345/2, obręb 2019. Na działce tej dopuszczona 

jest lokalizacja usług. RO wydała opinię pozytywną (11 osób za, 3 osoby 

wstrzymały się). Mieszkaniec wnioskował o sprzedaż gruntu z 

przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania.  



:  

 
6. Opinie RO w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. świerkowej 7 

 

RO podjęła uchwałę 33/2017 dotyczącą dzierżawy gruntu w rejonie ul. 

Świerkowej 7, tzw. "cichy kącik" z przeznaczeniem na cele edukacyjne - 

schronisko dla młodzieży. RO wydała opinię pozytywną. 

 

7. Wniosek o nadanie nazwy ulicy  

 

Do RO wpłynął wniosek o nadanie nazwy dla nowej ulicy - ul. Gwiazdy 

Polarnej. RO odrzuciła wniosek, ponieważ nie była jego adresatem.  

 

8. Pismo od mieszkańców  

 

Do RO wpłynęło anonimowe pismo od mieszkańców osiedla. Mieszkańcy 

proszą w nim, aby RO zajęła się sprawami :  

 - wywóz obornika ze stadniny - zamiast ulica Mokrą ul. Junacką 

 - postawienie ławeczek przy stadninie, aby można było oglądać konie 

 - profil skrzyżowania ul. Mokrej i Chorzowskiej - jest niebezpieczne  

RO postanowiła zająć się ww. sprawami . Postanowiła zorganizować 
spotkanie z dyrektorem Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego, aby omówić 
dwie pierwsze sprawy oraz postanowiła wystąpić z pismem do ZDiTMu o 

poprawienie skrzyżowania ul. Mokrej i Chorzowskiej. 

 

9. Rewitalizacja ul. Wojska Polskiego 

 

Do RO wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta z prośba o wydanie opinii nt. 

rewitalizacji ul. Wojska Polskiego. Do wyboru były 4 warianty przebudowy 

śródmiejskiego odcinka tej ulicy.  

wariant nr 1 - 2 jezdnie jednokierunkowe, ulica bez tramwaju, uspokojenie 

ruchu na całym odcinku ulicy, na środku pas zieleni i miejsca parkingowe, 

powstanie ok.200 miejsc parkingowych  

wariant nr 2 - 2 pasy ruchu, tramwaj w jezdni, bez miejsc parkingowych 

wariant nr 3  - 4 pasy ruchu zwężone, bez tramwaju, ścieżka rowerowa, 

powstanie ok. 80 miejsc parkingowych 

wariant nr 4 - 4 pasy ruchu, tory w środkowym pasie ruchu, 80 miejsc 

parkingowych 

 Przeprowadzono głosowanie : 8 osób było za wariantem nr 1, 5 osób za 

wariantem nr 2, 1 osoba wstrzymała się. RO wydała opinię, że wariant nr 1 

jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym.   

 

10. Przebudowa pętli w rejonie Jeziora Głębokiego 

 



W związku z koniecznością wydania opinii nt. rewitalizacji ul. Wojska 

Polskiego pojawił sie temat aktualnie odbywających się konsultacji 

społecznych dotyczących  przebudowy skrzyżowania w rejonie Jeziora 

Głębokiego. RO Osów nie zaangażowała się w te konsultacje i nie wydała 

opinii, pomimo bliskości tego skrzyżowania i częstego korzystania z niego 

przez wielu mieszkańców Osowa.  

 

 

11. Zmiana organizacji ruchu przy Netto 

W związku z nieprzestrzeganiem przez kierowców samochodów dostawczych 

zapisów z aktu notarialnego dotyczących godzin dostaw i kierunków 

podjeżdżania samochodów ciężarowych mieszkańcy wystąpili do Netto z 

prośbą o postawienie znaków drogowych informujących o możliwych 

godzinach dostawy i kierunku podjeżdżania samochodów dostawczych. 

Zmianę organizacji ruchu i postawienie nowych znaków musiał zaakceptować 
ZDiTM i taki wniosek rozpatrzył pozytywnie.  

 

 

12. Spotkanie z dyrektorem ZDiTM 

Przewodnicząca Iwona Świątkowska przedstawiła tematy, które omówiła na  

spotkaniu z dyrektorem ZDiTMu  :  

1. Oświetlenie przy przystanku przy ul. Pod Urwiskiem 

2. Zapadający się chodnik przy skarpie na ul. Wiśniowej  

3. Oświetlenie ul. Chmurnej - na końcu ulicy brak oświetlenia 

4. Chodniki na Osowie - w wielu miejscach w złym stanie, nie naprawiane 

przez wiele lat 

5. Podmywanie ulicy przy ul. Moczarowej - problem był zgłaszany 

6. Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Skarbówek (do czasu budowy 

doraźne zabezpieczenie i umożliwianie korzystania przez mieszkańców 

- błoto, dziury, kałuże, po opadach w niektórych miejscach nie ma 

możliwości przejechania wózkiem, nie można dojść do przystanku 

autobusowego) 

7. Stan techniczny ulic na Osowie - dziury 

 

 

13. Program "jedna ulica rocznie" 

 

RO podjęła uchwałę nr 34/2017 i postanawia zgłosić ulice na Osiedlu 

Skarbówek do programu Miasta Szczecin  "Jedna ulica rocznie" w ramach 

którego Miasto Szczecin remontuje jedną ze zgłoszonych ulic w mieście.    

 

 

 

 

 



14. Wolne wnioski  

 

W wolnych wnioskach zostały zgłoszone do likwidacji zabawki na placu zabaw 

ze względu na ich zły stan techniczny. Dotyczy to zjeżdżalni z drewniana 

drabinką  - drabinka jest niekompletna, plastikowa zjeżdżalnia pęknięta w kilku 

miejscach oraz samochodziku-bujawki na sprężynie. 

 

15. Zamknięcie obrad  

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie zebrania. 

 

 

 

Sporządziła:  

Karolina Trojga 

Sekretarz Rady Osiedla Osów 


