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Szczecin dnia 8.01.2019 

 

1. Otwarcie obrad, przywitanie gości i członków Rady. 

2. Sprawdzenie listy obecności – stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad - przyjęcie porządku obrad. 

1) Ustawienie słupków zagradzających wjazd samochodów na chodnik na 

skrzyżowaniu ul. Kolonistów i ul. Cztery Pory Roku, 

2) Analiza wyników SBO 2020, 

3) Organizacja "Gali północy"  

4) Dyskusja na temat siedziby Rady Osiedla Bukowo, 

5) Kosze na śmieci na Osiedlu Bukowo, 

6) Doposażenie placu zabaw na Kolonistów - zakup zamykanej piaskownicy, wymiana 

pisaku, 

7) Budowa cementowni na ul. Fabrycznej (Stołczyn), zagrożenie zanieczyszczeniem 

powietrza i wzmożony ruch ciężarówek na Szosie Polskiej i Nad Odrą. 

8) Remont ulicy i chodnika na Okólnej. 

9) Harmonogram imprez / działań pro społecznych w 2020  

10)  Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów.  

11) Wolne wnioski. 

12) Wyznaczenie daty kolejnego posiedzenia. 

 

 

Ad 1.  

Otwarcie obrad, przywitanie gości i członków Rady. 

Zebranie Radnych otworzył przewodniczący Łukasz Nowak i przedstawił  porządek obrad. 

Ad 2.  

Sprawdzenie listy obecności. 

Stwierdzono quorum – obecnych 12 radnych w tym 2 nowych radnych. Lista obecności – 

załącznik nr 1 

Ad 3.1.  

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców bloków na ul. Cztery Pory Roku dot. bezpieczeństwa 

wyjazdu z osiedla, wnioskowano o ustawienie słupków na w/w skrzyżowaniu które 

uporządkuje postój aut w tym miejscu. Przeanalizowano sytuację na w/w skrzyżowaniu i 

poddano wniosek pod głosowanie     

Głosowało:  12 osób ; ZA – 12 ; PRZECIW – 0 ; WSTRZYMAŁO SIĘ – 0. 

Postanowiono skierować odpowiednią prośbę do ZDITM. 

Ad. 3.2. 

Analiza wyników SBO 2020 

Ad. 3.3 

"Gala północy" organizacja wspólnie ze Stołczynem / Skolwinem. 

Wnioski: Postanowiono zorganizować wspólne posiedzenie wszystkich Rad Osiedla z 

północnych części Szczecina w celu wypracowania formy i terminu „Gali Północy „ 
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Ad. 3.4 

Siedziby Rady Osiedla Bukowo 

Wnioski: Rada postanowiła podjąć próbę rozmowy z STBS oraz skierowania pisma do 

Komisji Inicjatyw Społecznych z prośbą o pomoc  w znalezieniu rozwiązania dot. siedziby 

Rady Osiedla Bukowo. 

Ad. 3.5. 

Kosze na śmieci na Osiedlu. Analiza statusu wysłanych pism do ZDITM i ZUK. 

Wnioski: Postanowiono jeszcze raz wysłać pismo do ZUK w celu ustawienia nowych 

śmietników na osiedlu.  

Ad. 3.6. 

Doposażenie placu zabaw na Kolonistów - zakup zamykanej piaskownicy, wymiana pisaku. 

Wnioski: Postanowiono sprawdzić status zleceń z 2019 roku.  

Ad. 3.7  

Budowa cementowni na ul. Fabrycznej (Stołczyn), zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza 

i wzmożony ruch ciężarówek na Szosie Polskiej i Nad Odrą 

Wnioski:  Postanowiono umówić spotkanie z Radami Osiedli z Północy w celu wypracowania 

wspólnego stanowiska. 

Ad. 3.8. 

Remont ulicy i chodnika na Okólnej 

Wnioski:  Postanowiono przeanalizować całą dokumentacje z poprzednich lat.  

Ad. 3.9. 

Harmonogram imprez / działań pro społecznych w 2020  

Radni zostali poproszeni o przygotowanie propozycji imprez oraz działań pro społecznych na 

rok 2020  

Ad. 3.10. 

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów. – dyskusja 

Wnioski: Postanowiono skierować pismo z prośbą do ZDITM. 

Ad. 3.11. 

Wolne wnioski. – brak  

Ad. 3.12. 

Wyznaczono datę kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Bukowo na dzień 5.02.2020 godz. 

18.00  

 


