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Szczecin dnia 5.02.2020 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO 

NR PRO/2/2020 

 

1. Otwarcie obrad, przywitanie gości i członków Rady. 

2. Sprawdzenie listy obecności – stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad. 

1) Zapoznanie się z otrzymaną korespondencją z Wydział Zasobu i Obrotu 

Nieruchomościami Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych. 

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działek położonej przy ul.Powrotnej. 

3) Szlak widokowy – podsumowanie spotkania 

4) Tor rowerowy – Omówienie pisma przekazanego przez WGK 

5) Propozycje imprez 2020  

6) Projekt zagospodarowania terenu  

7) Podsumowanie spotkania dot. GALI PÓŁNOC 

8) Analiza odpowiedzi na pisma z ZDITM I ZUK – kosze na śmieci, zwiększenie 

częstotliwości kursowania autobusów 

9) Nasadzenia  

10) Siedziba RO 

11) Sprawozdanie finansowe 

12) Wolne wnioski. 

 

 

Ad 1.  

Otwarcie obrad, przywitanie gości i członków Rady. Godz. 18.00. 

Zebranie Radnych otworzył przewodniczący Łukasz Nowak i przedstawił porządek obrad. 

Ad 2.  

Sprawdzenie listy obecności. 

Stwierdzono quorum – obecnych 11 radnych w tym 2 nowych radnych. Lista obecności – 

załącznik nr 1 

W spotkaniu wzięło udział 4 gości. 

Ad 3.2  

Podjęcie uchwały Nr 1/20  w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych, stanowiących część działki nr 403/2 obr. 3011 położonych w 

Szczecinie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych  

Głosowało:  11 osób ; ZA – 11 ; PRZECIW – 0; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Podjęto uchwałę jednogłośnie. 

Ad. 3.3 Szlak widokowy 

Przewodniczący przekazał najważniejsze punkty ze spotkania roboczego zorganizowanego 

przez Radę Osiedla Skolwin. Na  spotkaniu Pan Artur Krzyżański przedstawił elementy szlaku 

zlokalizowane na naszych osiedlach. 

W związku z pomysłem stworzenia takiego szlaku Rada Osiedla Bukowo została poproszona 

o pochyleniem się nad tematem – co możemy zrobić na rzecz budowy takiego szlaku na 

naszym Osiedlu. 
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Pomysł poddano pod głosowanie.  

Głosowało:  11 osób ; ZA – 10 ; PRZECIW – 1; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Postanowiono zorganizować wizję lokalną wskazanych terenów przez przewodnika w dniu 

9.02.2020 godz. 11.00 

Ad. 3.4 Tor rowerowy 

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele toru rowerowego. Omówiono przesłane pismo z 

Wydziału Gospodarki Komunalnej.  

Organizatorzy zaproponowali zorganizowanie pokazów na torze dla mieszkańców pt. Pierwszy 

Piknik Rowerowy  

Ad. 3.5 Wykaz propozycji imprez na 2020 

Radni Osiedla Bukowo zostali poproszeni o przygotowanie propozycji imprez / inicjatyw w 

2020 roku. 

Lista pomysłów: 

a) Pierwszy Piknik Rowerowy – Tor rowerowy  

b) Sprzątanie ul. Kolonistów – marzec 2020 

c) Pchli Targ – Maj 2020 

d) Kiermasz Ogrodniczy – październik 2020 

e) Podziel się plonami z ogródka – koniec września 2020 

f) Dzień dziecka / Piknik Rodzinny – 31 maja 2020 

g) Wycieczka autokarowa seniorów 

h) Mikołajki dla dzieci 

i) Psi pokaz – Wystawa psów 

 

Ad. 3.6 Wytyczne do projektu zagospodarowania 

Cel projektu to stworzenie parku w centrum Osiedla Bukowo z boiskiem oraz wybiegiem dla 

psów. 

Radni zostali poproszeni przez przewodniczącego o wskazanie ważnych dla projektu 

elementów które chcieli by umieścić na zagospodarowywanym terenie (działka 38/97, 42/20, 

42/22, 38/89) .  

Lista: 

a) boisko – w związku z wygranym projektem w SBO 

b) wybieg dla psów 

c) siłownia pod chmurką 

d) parking 

e) ławeczki 

f) ogrodzenie terenu 

g) śmietniki 

h) oświetlenie 

i) wiaty drewniane pod którymi będzie można odpocząć 

 

Ad. 3.7 GALA PÓŁNOC 

Omówiono temat pomysłu.  
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Ad. 3.8 Odpowiedzi na pisma ZDITM, ZUK 

Omówiono przesłane odpowiedzi. 

 

 

Ad. 3.9 Nasadzenia  

W związku z przekazaną prośba z Urzędu postanowiono opracować listę miejsc do nasadzeń. 

Opracowana lista będzie oparta na propozycjach mieszkańców – osobą zajmująca się 

przygotowaniem będzie Radna Milena Jerchewicz-Rom. 

Ad. 3.10 Siedziba RO 

Przewodniczący Łukasz Nowak oraz Członek Zarządu Julia Holak przedstawili relacje z 

ostatniego spotkania z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Wydziałem Ochrony 

Środowiska. W tematach: 

• sytuacji wokół Siedziby Rady Osiedla i stanowiska Rady dot. przyznanego 

pomieszczenia o pow. 10 m2.  

• omówienie bieżących problemów na osiedlu w tym bezpieczeństwo, planowane 

inwestycje oraz poruszenie kwestii budżetu 2020 Gminy Miasto Szczecin na dzielnicę 

Bukowo. 

• procedur dot. zgłaszania nowych nasadzeń oraz czystości na osiedlu. 

Postanowiono zebrać listy poparcia mieszkańców w sprawie ustanowienia ogólnodostępnej 

siedziby Rady Osiedla Bukowo do realizacji celów statutowych oraz edukacyjno- 

integracyjnych, a także aktywizacyjnych mieszkańców dzielnicy. 

Na Osiedlu Bukowo zameldowanych jest ponad 4300 osób, brakuje miejsca spotkań, np.: 

szkoły, przedszkola, świetlicy czy biblioteki – na dzielnicy nie ma takich punktów. 

Brak tego typu ośrodków w stopniu znaczącym utrudnia wymianę informacji i podjęcie 

wspólnych działań. 

Wiceprzewodniczący Mirosław Żylik złożył deklarację pomocy w przedmiotowej sprawie. 

  

Ad. 3.11 Sprawozdanie finansowe 

Podjęcie Uchwały 2/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019. 

Głosowało:  10 osób ; ZA – 10 ; PRZECIW –  0; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 

Ad. 3.12 

Wyznaczono datę kolejnego spotkania RO Bukowo na dzień 4 marca 2020 godz. 17.00 

Spotkanie zakończono. Godz. 20.00. 


