Szczecin, dn. 13.01.2O22 r.

PROTOKOLZ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA POMORZANY W DNIU L3.OL.2022
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Posiedzenie Rady Osiedla Pomorzany zostalo otwarte o godz. 17:15 przez Przewodniczqcego
Rady Pana Jerzego Dtugotqckiego.

Stwierdzono quorum: na 14 mandat6w obecnych bylo 8 cztonk6w skladu Rady Osiedla,
w tym 1 nowy cztonek wlqczony w sktad Rady na wakujqce miejsce zgodnie z 588 ust. 2
Uchwaly nr XXIX/776/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie Statutu
Osiedla Miejskiego Pomorzany oraz ! osoba - Andrzej Grodecki, kt6ry w obecnej kadencji nie
zlo|yt Slubowania.
Jednocze6nie przewodniczqcy Rady przywital obecnego na Posiedzeniu Radnego Rady Miasta
Szczecina, p. Witolda Dqbrowskiego.
Przewodniczqcy przedstawil
przyjqty.

do akceptacji porzqdek

Posiedzenia Rady. Porzqdek zostal

Porzqdku Posiedzania Przewodniczqcy odebral Slubowanie od p. Pawla
Szumilasa. Natomiast przed przystqpieniem do przyjqcia roty Slubowania od p. Andrzeja
Grodeckiego, p. Przewodniczqcy wpierw przystqpil do RODO. Pan Andrzej Grodecki
wietokrotnie przerywal i nie pozwalal odczytywai ... RODO... zastaniajqc siq ochronq danych
osobowych po kazdorazowym wypowiedzeniu jego imienia i nazwiska. Kilku czlonk6w Rady
zwr6cito uwagQ p. Grodeckiemu, aby nie przerywat wypowiedzi Przewodniczacego i nie
m6wit podniesionym tonem. W tym czasieZ-ca Przewodniczqcego p. Zbigniew Pstrqgowski
zacytowal fragmenty listu p. Grodeckiego, w kt6rym autor zamieScit szkalujqce pom6wienia i
Reatizujqc punkt

4

nieprawdy pod adresem Przewodniczqcego Rady i innych czlonk6w Tarzqdu.

Przewodniczqcy Jerzy Dfugolqcki na zaistniafq sytuacjq stwierdzil, 2e nie przyjmuje
ff ubowania od p. Andrzeja Grodeckiego i zarzqdzil gfosowanie jawne o niedopuszczenie Pana
Andrzeja Grodeckiego do zlo2enia Slubowania. Za niedopuszczeniem do Slubowania byto 7
czlonk6w Rady, a jeden czfonek Rady wstrzymal siq od gfosu. W tym momencie p. Grodecki
wstal i opuszczajqc posiedzenie bez zlohenia podpisu na LiScie obecno6ci na Posiedzeniu,
zwr6cil siq do protokolanta p. Szumilas o wpisanie do protokotu nastqpujqcej treSci: ,,Rada
nie zgodzila siq na przyjqcie Slubowania" iwyszedl.
Czfonkowie Rady Osiedla uczestniczEcy w Posiedzeniu podczas dyskusji nie wyobra2ali sobie

sytuacji,

by p. Andrzej Grodecki zlo|yt 6lubowanie naruszajqc swym

wczeSniejszym

postqpowaniem slowa roty, cyt. ,,Slubujq uroczy5cie obowiqzki Radnego sprawowai godnie,
sumiennie i uczciwie" (Statut Osiedla Miejskiego Pomorzany, Rodz. 3, 512.3.)
Rada Osiedla zdecydow ala, 2e przygotuje projekt zmian w Ordynacji Wybo rczei Statutu, kt6re
zapobiegnE w przyszlo5ci sytuacji, jaka u nas miala miejsce.

Komentujqc zaistniafq sytuacjq Radny Witold Dqbrowski przedstawil swoj glos

niedopracowania ordynacji wyborczej, kt6ra nie przewidziala
okolicznoSci.

w

sprawie

do tej pory powy2szych

5.

W zwiqzku z wakatem na funkcji Sekretarza Osiedla Pomorzany przed glosowaniem wybrano
Komisjq SkrutacyjnE w skladzie:

o
.
.
6.

7.

8.

Michal Worysz
Ryszard Kamifiski
J6zef Brodaczewski

przewodniczqcy Rady przedstawil kandydata na Sekretarza p. Pawta Szumilasa. Komisja
rozdala 8 kart do gtosowania i rozpoczqlo siq glosowanie tajne. Po zebraniu glos6w Komisja
Skrutacyjna udafa siq do odosobnionego pomieszczenia w celu przeliczenia glos6w i ogfosita
wyniki gtosowania. Jednogto6nie przyjqto kandydaturq p. Szumilasa, kt6ry jednocze5nie
rozpoczql pelnienie funkcji Sekretarza Osiedla Pomorzany.

Po odczytaniu zatwierdzono bezwzglqdnq wiqkszo6ciq glos6w (7 glos6w ,,2d", L glos
,,wstrzymujAcy siq") protokoty z poprzednich posiedzeri Rady Osiedla o numerach: 5/2O
i 6/20.

Po odczytaniu przez Paniq El2bietq Stortz, Skarbnika Osiedla Pomorzany

wynik6w

finansowych Rady za rok 2O2t jednogloSnie podjqto Uchwalq o numerze L5/22 o przyjqciu
sprawozdania finansowego za rok 2O2L.
9.

po odczytaniu przez Skarbnika Rady Osiedla, paniq El2bietq Stortz planu finansowego na rok
ZO2Z oraz wyja5nieniu przez Radnego Witolda Dqbrowskiego decyzji Rady Miasta Szczecin
o dotacjach na diety czlonk6w Rady Osiedla i wnioskowaniu do RMS o przyznaniu dotacji na

pozostale wydatki, Rada Osiedla Pomorzany jednoglofnie podjqta Uchwalq
o zatwierdzeniu wysoko6ci diet Skarbnika, Sekretarza i czlonka Rady.

Nr

14/22

10. Przedstawiono wolne wnioski:
Przeglosowano jednogtoSnie kontynuacjq dziatad Rady Osiedla Pomorzany
w nastqpujqcych sprawach (odwlekanych przez Miasto):

.
o

o utwardzenie ok. L50 m drogi przy ul. Stromej
montazu dw6ch na5wietlaczy nad przejSciem

dla pieszych na ul.

w

2022 r.

Szczawiowej,

przy Elektrownii PomorzanY

.
o

pomocy w zorganizowaniu terenu dojazdowego do bloku przy ul. Budziszyfiskiej 28
o remoncie ulicy Ruskiej w oparciu o pismo S.M.,,Kolejarz".

o

przez czfonk6w Rady, teren6w Osiedta
sprawdzania potrzeb mieszkafic6w iwnioskowania o ich realizacjq.

ponadto wnioskowano

przeglqdy

,

Zgloszono r6wnie2 wniosek ws. naprawy uszkodzed chodnika na ul. Frysztackiej

w

celu

i zto2enia

w tej sprawie odpowiedniego pisma doZarzqdu Dr6g.

11. Wobec wyczerpania wolnych wniosk6w Przewodniczqcy zakonczyl Posiedzenie Rady Osiedla

Pomorzany.

:

Sporzqdzil:

Przewodniczacy

