FtAll.

\

r]:."iil-,1- l^A

Szczecin, 24.O2.2022

Fonncrz::ltY

t.'i t,'rTc$ciaflsK;l t

I r-, (-1111 S,/-(;"1 riL

:'

t

SPRAWOZDANIE
z dzialalnoSci Rady Osiedla Pomorzany
za rok 2020.

Rada osiedla pomorzany wykonywata swoje obowiqzki statutowe

w nastqpujqcym sktadzie:

Czfonkowie RadY i Tarzqdu:
- przewodniczqcy Rady iZarzqdu: Jerzy Dtugotqcki
- zastqpca

przewodniczqcego: Zbigniew

Pstrqgowski

- skarbnik:

El2bieta Stortz

- sekretarz:

Gra2yna Gqcik

lgnacy Malinowski

- cztonek Tarzqdu:

Cztonkowie RadY:

- Brodaczewski J6zef
- Domagata Alicja

- Dzenajewicz Jozef
- Dzwonkowswki Kazimierz
- Gqgorowska Beata

- Kamiriski RYszard
- Rutkowski Grzegorz
- Wiatrek Teresa
- Worysz Michal

Pomorzany w roku 2o2o opierata siq
Tytufem wstqpu nale2y zaznaczyi,2edziafalno5i Rady osiedla
z upowa2nienia Rady osiedla
przede wszystkim na pracy zarzqdu Rady osiedla, dziatajqcego

nr 2/tg z dn. zL.to.zoLg r. Podyktowane zostalo to
,,organizowania spotkari w pelnym skfadzie
sytuacjq zwiqzanq z pandemiq i brakiem mo2liwoSci
pomorzany udzielonego Uchwatq Rady

w roku 2o2o spotykafa siq L raz
Na poczqtku kilka danych statystycznych: Rada osiedla
lub emailowa - do podjqcia uchwat w
stacjonarnie i 3 razy zdalnie, poprzezfqcznoSi telefonicznq

Rady.

d wiqc:
sytuacji, gdy tego wymagat statut Rady osiedla PomorzaflY,

r. i
- Uchwalq nr g i 10 w sprawie przyjqcia sprawozdania finansowego za zotg

sprawozdania

Inicjatyw spolecznych na 2oL9 r'
finansowego z wydatk6w srodk6w przyznanych przez Komisjq
(gtosowa nie stacjon

a

rne)

- Uchwalq nr 11 w sprawie przesuniqi w planie rzeczowo-finansowym na rok

2O2O obejmujqcych

koszty zwiqzane z obstugq i funkcjonowaniem Rady Osiedla (art. biurowe, Srodki czystodci, kawa,

herbata, mycie okien, prace gospoda rcze, kwiaty i znicze pod pomnik, kt6rym Rada opiekuje siq)
oraz koszty zwiqzane z dziatalnodciq na rzecz mieszkaric6w (turniej halowy dzikich druzyn, Festiwal

Piedni Patriotycznych oraz Kolqd, wsp6torganizacja konkurs6w

w

Szkole

dla Niestyszqcych,

Spotkanie Wigilijne dla samotnych i zabawa mikotajkowa) - w tqcznej kwocie 19660 zt.

-

Uchwatq

nr L2 w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok

2021. dotyczqcego

diet

dla

przewodniczqcego Rady, sekretarza i skarbnika, oraz

- Uchwalq nr 13 w sprawie udzielenia zgody na zto2enie do Wydziatu Gospodarki Komunalnej UM
Formularza Zgtoszeniowego zadania

w

ramach Bud2etu Osiedlowego 20L9-2O24

,, Wymiana chodnikow po obu stronach ul. Ruskiej na odcinku

o treici:

od ul. Frysztackiej do ul. 9 Maja 35-

4L" Szacunkowy koszt zadania ma wynieS6 560 tys. zt. (gtosowanie zdalne)
Funkconowanie Rady Osiedla w 2020 roku polegato na petnieniu 14 dy2ur6w Zarzqdu i Radnych do

kwietnia br. Po tym terminie w zasadzie dziatat tylko Tarzqd spotykajqc siq 37 razy i podejmujqc 34
Uchwafy Zarzqdu, na kt6re sktadaty siq Uchwaty o treici pozytywnej dla wnioskodawc6w, w tym:

- 1 Uchwata dotyczEca sprzeda2y gruntu miejskiego (wg procedur ustanowionych i prowadzonych
przez UM Szczecin)

- 15 Uchwat dotyczqcych dzierzawy czasowej grunt6w miejskich poto2onych przY posesjach, lub w
celach pomocniczych przy inwestycjach

- 6 Uchwat dotyczqcych

- ll

dzier2awy gruntu miejskie go z przeznaczeniem pod posadowienie gara2u

Uchwat dotyczqcych czasowej dzier2awy terenu miejskiego pod dziatalnoSi gospodarczq lub

rekf amq, oraz

-l

Uchwata

Szczecinie,

o negatywnej opinii dla wnioskodawcy, czyli Wydziatu Ochrony Srodowiska UM w

w

sprawie uznania pomnikiem przyrody mitorzqbu dwuklapowego rosnacego

na

terenie Szpitala nr 2 na Pomorzanach, wraz z nadaniem pomnikowi nazwy,,Rotarianin"... cd. tre6ci
objqta jest Rozporzqdzeniem

RODO).

:

R6wnfegle z pracamiZarzqdu wspotdzialat radny Ryszard Kamifiski, kt6ry zajmowat siq sprawami w
ramach Komisji Gospodarki Komunalnej.

DziafafnoicZarzqdu to'nie tytko samo podejmowanie uchwat, to przede wszystkim wiele rozm6w

telefonicznych, interwencji, pism kierowanych zar6wno do Wydziat6w Urzqdu Miejskiego, jak
r6wnie2 prowadzenie korespondencji z podmiotami majqcymi siedziby zlokalizowane na terenie

dziatatno(ci naszej Rady Osiedla. To tak2e kontakty z mieszkafcami, kt6rzy zwracali siq do naszej
Rady z wnioskami o interwencjq.

Wetug prowadzonego rejestru korespondencji, w roku 2020 przyjqto 33 pisma zewnqtrzne, oraz

sporzqdzono

33 pism

zawierajqcych odpowiedzi korespondencyjne

do

16znych instytucji,

mieszkaric6w oraz Urzqdu Miasta.

Ze spraw priorytetowych, kt6rymi zajmowata siQ Rada
stanowisko Urzqdu Miasta
,,Pomorzany

w

i

Zarzqd negatywnie nale2y ocenii

sprawie opiniowanego przez naszE Radq Osiedla Projektu

- 9 Maja" zwiqzanego z perspektywicznym

zagospodarowaniem terenu naszego

Osiedla. Urzqd nie przychylit siq do petycji mieszkaric6w (400 podpisow) i Rady Osiedla o zmiany w

Projekcie. Szerzej nasze stanowisko jest prezentowane na stronie internetowej Rady Osiedla
Pomorzany w zakfadce ,,wydarzenia - dziatania bie2qce - naszym zdaniem 1 i 2".Zabudowa osiedli

w skati jakE prowadzi Urzqd Miasta jest dzietem wielce szkodliwym - na nic petycje i

rozsqdne

propozycje rozwiqzafi, na nic odnoszenie siq do wy2szych cel6w zwiqzanych z komfortem 2ycia
mieszkaric6w ifunkcjonowaniem Osiedla. Miasto buduje izabudowuje ponad miarq irozsqdek -

dotyczy
,,

m

i

to nie tylko Osiedla Pomorzany, ale cafego miasta. Stqd Szczecin nazywany jest

i

czqsto

astem d ewelop e,r6w".

Tarzqd wystqpowat

do Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzqdu Miasta

Szczecin

o Srodki

inwestycyjne na modernizacjq oSwietlenia przy ul. Szczawiowej( (w rejonie przej5cia dla pieszych

przy Etektrowni Pomorzany)

- bez pozytywnej deklaracji ze strony Miasta, a tak2e o Srodki

inwestycyjne na remont ul. Zagonowej i ul. Ustowskiej - bez deklaracji ze strony Miasta.
Nie uzyskali$my takze wsparcia na remont czq5ci drogi ul. Stromej. Oczekujemy w przysztym, 2O2L

roku realizacji przez Miasto tych ,,niechcianych" - a takze nowych zada6, kt6re naszemu Osiedlu sq
niezbqdne, i na kt6re mieszkaricy czekajq...
Z wykonanych inwestycji,

ul. Ruskiej w

o kt6reZarzad Osiedla zabiegat, zostata wykonana wymiana o6wietlenia

czqSci starej zabudowy,

a tak2e wymieniony zostat chodnik po obu

stronach

ul. Legnickiej na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Orawskiej. Wykonano r6wnie2 o6wietlenie
ul. Czqstochowskiej. Na stronie internetowej Rady prezentujemy kr6tkie notatki o podobnych tym

inwestycjach.
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Przewodniczqcy Rady Osiedla

