Rada Osiedla Pogodno
Ul. Krasickiego 6, 71-333 Szczecin
tel./fax +4891 487 35 71
www.osiedla.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 226, +4891 422 24 36, fax +4891 42 45 231
rada@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019 – 2024
odbytego w dniu 28 maja 2019 r.

Zebranie otworzył i zebranych wg. listy obecności przywitał Pan Marian Adamowicz –
Przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno. Przewodniczący stwierdził kworum i przedstawił
program zebrania:
 Otwarcie zebrania.
 Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 Przyjęcie ślubowania od członka Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019-2024 Pana Artura
Marcinkiewicza.
 Informacja o zasadach funkcjonowania Rady Osiedla Pogodno.
 Podjęcie uchwał w sprawie powołania stałych komisji problemowych Rady Osiedla Pogodno:
 Komisji ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
 Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 Komisji ds. Inicjatyw Społecznych i Promocji,
oraz przygotowanie planów pracy komisji.
 Przedłożenie harmonogramu zebrań Zarządu i Rady Osiedla Pogodo – podjęcie uchwały.
 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy zlecenia dot. obsługi biurowej i sprzątania
pomieszczeń Rady Osiedla Pogodno z p. xxxxx na dotychczasowych zasadach.
 Przyjęcie propozycji Zarządu dotyczącego wniosku o wprowadzenie zmian w korekcie do Budżecie
Miasta Szczecina na rok 2019.
 Omówienie spotkania z Zakładem Usług Komunalnych w sprawie inwestycji na terenie
Międzyosiedlowego Parku przy ul. Kutrzeby i Placu im. Waleriana Pawłowskiego.
 Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania środków przyznanych przez Komisję Inicjatyw
Społecznych Rady Miasta Szczecin w wysokości 6.750,00 zł.
 Korespondencja, sprawy wniesione.
 Wolne wnioski.
 Zakończenie zebrania.
Program zebrania został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno przyjął ślubowanie od pana Artura
Marcinkiewicza, który nie był obecny na pierwszym zebraniu Rady w dniu 7 maja 2019 r. oraz wręczył
podziękowania Prezydenta Miasta Szczecin radnym za pracę w Radzie Osiedla Pogodno kadencji 2015
– 2019.
Przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno przedstawił główne założenia Statutu Osiedla
Pogodno i omówił zasady pracy Rady Osiedla Pogodno.
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Przewodniczący zaproponował w imieniu Zarządu Rady Osiedla Pogodno przyjęcie uchwały
o powołaniu stałych komisji problemowych Rady Osiedla Pogodno:
a) Komisji ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej,
b) Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
c) Komisji ds. Inicjatyw Społecznych i Promocji.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Pan Marian Adamowicz przedstawił propozycję Zarządu Rady Osiedla Pogodno w sprawie
Harmonogramu zebrań Zarządu i Rady Osiedla Pogodno. Po dyskusji ustalono następujący
harmonogram:
Posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Pogodno
WTORKI – GODZ. 1800

Posiedzenia Rady Osiedla Pogodno
WTORKI – GODZ. 1800

14 maja

28 maja

4 czerwca

25 czerwca

2 i 23 lipca

Przerwa wakacyjna

6 sierpnia

27 sierpnia

3 września

10 września

8 października

22 października

5 listopada

26 listopada

3 grudnia

17 grudnia + wigilia 13 grudnia

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o przyjęciu harmonogramu. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie
w sprawie wynagrodzenia za obsługę biurową Rady Osiedla Pogodno oraz sprzątanie pomieszczeń Rady
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Pan Marian Adamowicz przedstawił propozycję Zarządu jakie zostały zgłoszone w sprawie
zmian w Budżecie Miasta Szczecin na rok 2019:
 modernizacja Placu im. Waleriana Pawłowskiego,
 remont i modernizacja ul. Brodzińskiego,
 remont i modernizacja ul. M. Konopnickiej.
Przewodniczący poinformował, że od czerwca 2019 r. rozpoczyna się postępowanie przetargowe
w sprawie modernizacji ulicy Grota Roweckiego.
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Pan Paweł Wierzchowiec zaproponował aby zorganizować raport medialny w sprawie chodników
na osiedlu, szczególnie w ulicy Brodzińskiego – te są bowiem w wyjątkowo złym stanie.
Pan Marian Adamowicz zaproponował aby zobaczyć, czy proponowane zmiany wejdą do budżetu.
Jeżeli nie, to Rada zastanowi się jakie podjąć działanie.
Propozycja korekty została zaakceptowana jednogłośnie przez Radę.
Pan Przewodniczący poinformował, że odbyło się spotkanie z Zakładem Usług Komunalnych
w sprawie Międzyosiedlowego Parku i jego modernizacji z przystosowaniem do organizacji imprez,
wymiany sprzętu na psim wybiegu i oświetlenia. Koszty to prawdopodobnie ok. 200 tys. zł.
Rada zaproponowała, aby Zarząd wystąpił do Zakładu Usług Komunalnych w sprawie uprzątnięcia
terenu wokół Parku oraz zwrócił uwagę dot. regularnego sprzątania kabin sanitarnych.
Przewodniczący poinformował, że Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady
Miasta Szczecin przyznała Radzie Osiedla Pogodno środki finansowe w wysokości 6.750 zł
z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne i zaproponował w imieniu Zarządu podjęcie uchwały w sprawie
przeznaczenia tej kwoty 6.750 zł na:
a) Organizację Festynu z udziałem mieszkańców Pogodna na zakończenie lata
– 3.500,00 zł,
b) „Ogniskowe śpiewanie ballad i pieśni harcerskich” – 1000,00 zł,
c) Śpiewanie pieśni patriotycznych w dniu 11 Listopada – 750,00 zł,
d) Marsz na orientację – „Poznaj Pogodno” – 1.500,00 zł
Rada podjęła uchwałę w sprawie podziału przyznanych środków jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno przedstawił wpływającą do Rady korespondencję:
 Pismo odmawiające Związkowi Emerytów umorzenia powstałej zaległości w czynszu – zdaniem
Rady Zarząd ma w tej sprawie podjąć raz jeszcze działania,
 Stowarzyszenie VESTNA: wniosek o wyrażenie zgody na Festyn na terenie Międzyosiedlowego
Parku – zgoda Rady,
 Wniosek mieszkańca dot. informacji na temat remontu ul. Paderewskiego – informacja Zarządu
 Komenda Miejska Policji – zaproszenie na spotkanie w dniu 13 czerwca – uczestniczyć ma
przedstawiciel Zarządu Rady Osiedla Pogodno,
 Opinia w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Kutrzeby – sprawę skierowano do Komisji ds.
Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
 Zapotrzebowanie na kabiny WC – do realizacji Zarządu Rady Osiedla Pogodno,
 Szkolenie dla rad osiedli w dniach 7 – 9 czerwca br.
 ALLEGRETTO – wniosek o wyrażenie zgody na organizację Festynu w dniu 16 czerwca br. –
pozytywnie.
 KODAKON – prośba o umożliwienie zorganizowania ogniska po zakończeniu konkursu dla
dzieci – ognisko już się odbyło.
Pan Marian Adamowicz przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Osiedla Pogodno
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 7 kwietnia 2019 r. kadencji 2015 – 2019.
Pan Michał Tarnowski poinformował członków Rady o konieczności przeczytania protokołu
z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno, aby można taki protokół przyjąć bądź nie na kolejnym
posiedzeniu Rady.
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Pan Wojciech Wilski widzi konieczność odwołania się od decyzji w sprawie dzierżawy terenu przy
ul. Witkiewicza oraz pyta, czy Rada Osiedla Pogodno został poinformowana o konieczności
segregowania śmieci od 1 lipca 2019 r.
Pan Marian Adamowicz odparł, że nie.
Przewodniczący zaapelował po raz kolejny aby członkowie Rady złożyli deklarację pracy
w powołanych komisjach problemowych Rady Osiedla Pogodno – tj. w tych, w których chcą
pracować w bieżącej kadencji.
Pan Michał Tarnowski zaproponował aby wpisać się do Komisji po wakacjach, kiedy nowi
członkowie Rady będą znać już pracę i zadania Rady.
Pan Marian Adamowicz zapytał, czy Rada daje delegację do załatwiania spraw bieżących przez
Zarząd, z wyjątkiem tych, które wymagają uchwały bądź należą wyłącznie do kompetencji Rady.
Pozwoli to na wyeliminowanie opóźnień w załatwianiu spraw bieżących. Zaproponował aby w tej
kwestii Rada podjęła uchwałę.
Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.
Na tym zebranie zakończono. Protokołowała:

Halina Figórska
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