
Szczecin, 01.12. 2015 r. 

 

Protokół nr 10 

z posiedzenia Rady Osiedla Kijewo w dniu 1 grudnia 2015 roku 

 

W dniu 1 grudnia br. odbyło się dziesiąte  posiedzenie Rady Osiedla Kijewo.  

Przebieg spotkania: 

1. Powitanie radych osiedla przez Przewodniczącą Katarzynę Duszyńską. 

2. Poinformowanie radnych przez Przewodniczącą K. Duszyńską o możliwości 

nagrywania posiedzeń oraz poinformowanie radnych o przebiegu szkolenia zarządów 

rad osiedli w Urzędzie Miejskim w dniu 1 grudnia. Głos został przekazany skarbnikowi 

Rady Osiedla Kijewo Agnieszce Drewnowskiej w celu omówienia zmian w zasadach 

planowania budżetu RO na rok 2016. 

3. Sprawdzenie listy obecności (obecnych: 8, nieobecnych: 7; załącznik nr 22).  

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia (,,za”: 8, ,,przeciw”: 0,  „wstrzymało 
się”: 0). 

5. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Kijewo w dniu 20 

października (,,za”: 8, ,,przeciw”: 0,  „wstrzymało się”: 0; załącznik nr 23). 

6. Podziękowanie przez Przewodniczącą K. Duszyńską radnemu Tomaszowi 

Reszkiewiczowi za pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Kijewo          

i wręczenie  pamiątkowego dyplomu. 

7. Przedstawienie przez Przewodniczącą K. Duszyńską propozycji powołania na 

Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Kijewo radnego Waldemara Cimochowskiego. 

Odmowa radnego W. Cimochowskiego, który powołuje się na zapis w Statucie Osiedla 

Miejskiego Kijewo § 22.1. Dyskusja radnych nad możliwością funkcjonowania Rady 

Osiedla bez wiceprzewodniczącego. Konsultacja telefoniczna w tej sprawie pomiędzy 

Przewodniczącą K. Duszyńską a radnym miasta Henrykiem Jerzykiem. Po rozmowie 

telefonicznej ustalono, że  Rada Osiedla Kijewo wystąpi z pisemnym zapytaniem w tej 

kwestii do radnego miasta H. Jerzyka, który zobowiązał się udzielić odpowiedzi do 

poniedziałku, tj. 07.12.2015 r. 

8. Odczytanie korespondencji i omówienie spraw bieżących Rady Osiedla Kijewo: 

• Głos utrzymuje Przewodnicząca K. Duszyńska przedstawiając pismo 

mieszkańców z ul. Tarpanowej nr 10-18, które było skierowane do Policji oraz 



dw. Komisji d.s. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta 

Szczecin oraz do Urzędu Miasta. Pismo dotyczyło wydarzeń zaistniałych              

w rejonie ul. Tarpanowej. 

• Głos utrzymuje Przewodnicząca K. Duszyńska przedstawiając wniosek 

napisany przez  Joaninę Kowalski i skierowany do UM o udostępnienie 

informacji publicznej Rady Osiedla Kijewo z lat 2005-2015. Przedstawienie 

radnym odpowiedzi z UM, Dyrektora Biura Rady Miasta Referat Samorządów 

Osiedlowych, Anny Bartczak do J. Kowalski, w której zobowiązano 

Przewodniczącą Rady Osiedla Kijewo do opublikowania w terminie do 

04.12.2015 r. na stronie protokołów i uchwał z bieżącej kadencji Rady Osiedla 

Kijewo oraz sukcesywnego publikowania uchwał z poprzedniego okresu              

w terminie do 30 stycznia 2016 r. 

• Głos został przekazany radnej A. Drewnowskiej w celu zrelacjonowania 

przekazania protokołów przez zarząd Rady Osiedla Kijewo poprzedniej 

kadencji. Zobowiązanie radnej A. Drewnowskiej do sporządzenia notatki               

z przekazania dokumentów, które miało miejsce w maju br. 

• Głos utrzymuje radna A. Drewnowska, która przedstawia sprawozdanie                  

z wizyty w WGKiOŚ. Do dyspozycji Rady Osiedla Kijewo pozostaje około 

210 000 PLN, które mają być wydatkowane na następujące cele: 

 budowa parkingu przy ulicy Świstaczej - 90 000 PLN (środki 

zabezpieczone); 

 remont ogrodzenia przy ulicy Sowiej – koszt 29 000 PLN (było 

zabezpieczone 78 000 PLN, reszta środków pozostaje do wydatkowania); 

 projekt ,,Budowa ogrodu sensorycznego i Ogródka Jordanowskiego                 

w Kijewie”-  100 000 PLN (środki zabezpieczone); 

 zagospodarowywanie przestrzeni osiedla (min. skwer na zbiegu ulic Sowiej 

i Rysiej, mała architektura) –  około 45 000 PLN (środki zabezpieczone). 

• Głos został przekazany radnemu W. Cimochowskiemu, który proponuje 

powołać Komisję ds. Opracowania Strategii Zagospodarowania Osiedla. 

Propozycja składu komisji: radny Igor Wypijewski, radny Ryszard 

Długopolski, radny T. Reszkiewicz i radny W. Cimochowski. Głosowanie            

w sprawie ww. komisji: ,,za”: 8, ,,przeciw”: 0,  „wstrzymało się”: 0. 



• Głos utrzymuje radny W. Cimochowski, który relacjonuje pismo w sprawie 

przebudowy ulicy Jeleniej. 

9. Przedstawienie projektu Uchwały nr 15/15 w sprawie organizacji ,,Wigilii Seniorów” 

w dniu 12 grudnia 2015 r. (załącznik nr 24).  

• Wyrażenie przez wszystkich obecnych na zebraniu radnych zgody                           

na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały.  

• Przekazanie głosu radnej M. Szycko w celu prezentacji projektu Uchwały              

nr 15/15 wraz z uzasadnieniem.  

• Dyskusja nad projektem uchwały. Rada Osiedla Kijewo wystosowała zapytania 

ofertowe do firm specjalizujących się w obsłudze tego typu imprez. Pod uwagę 

były wzięte oferty z następujących firm: Dobra Kuchnia, restauracja Dąbska7 

oraz restauracja Villa Madre. Najbardziej atrakcyjna cenowo i ofertowo okazała 

się restauracja Villa Madre, która zobowiązała się zorganizować catering na 

,,Wigilię Seniorów” na kwotę 5800 PLN brutto. 

10. Głosowanie Rady Osiedla Kijewo nad Uchwałą nr 15/15 w sprawie organizacji ,,Wigilii 

Seniorów” w dniu 12 grudnia 2015 r. na kwotę do 6 000 PLN: „za”: 8,  „przeciw”: 0, 

„wstrzymało się”: 0.   

11. Poinformowanie radnych przez Przewodniczącą K. Duszyńską o wpisywaniu się na 

listę dyżurów. 

12. Dyskusja na temat organizacji ,,Wigilii Seniorów”.  

• Potwierdzenie występu uczniów z SP nr 59 z koncertem kolęd: radna M. Szycko;   

• Wypisanie zaproszeń dla seniorów: radna A. Waryło-Goździk; 

• Głos zabiera radny W. Cimochowski, który proponuje dokonać ostatecznych ustaleń 

w sprawie organizacji ,,Wigilii Seniorów” na kolejnym zebraniu. 

13. Dyskusja na temat SBO 2016 nie jest możliwa ze względu na nieobecność radnych, 

którzy byli w komisji powołanej do realizacji projektu zgłoszonego do Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2016, numer 93, nt. ,,Budowa ogrodu sensorycznego                   

i Ogródka Jordanowskiego w Kijewie”.  

14. Wolne wnioski: 

• Głos został przekazany radnemu W. Cimochowskiemu – zapytanie o budowę 

parkingu przy ul. Świstaczej. 

• Głos został przekazany radnemu T. Reszkiewiczowi, który informuje o uchyleniu 

przez radnych miejskich decyzji w sprawie wygaśnięcia regulaminu Strzelnicy 



Sportowej, co oznacza, ponowne działania na terenie obiektu. W niedzielę 

06.12.2015 r. mają odbyć się mikołajkowe zawody strzeleckie. Propozycja radnego 

T. Reszkiewicza o wydanie oficjalnego protestu przez Radę Osiedla Kijewo w tejże 

sprawie. 

15. Ustalenie daty kolejnego posiedzenia na wtorek 08.12.2015 r., na godz. 19:00. 

16. Zakończenie posiedzenia. 
 
 

Sekretarz Rady Osiedla Kijewo 

                    Magdalena Szycko 

 

 





Porz~dek X ,~ebrania Rady Osiedla Kijewo 
w dniu 01 grudnia 2015 roku 

1. Otwarcie zebrania. 
2. Informacja o nagrywaniu posiedzen Rady Osiedla Kijewo. 
3. Stwierdzenie quorum. 
4. Przyjycie porz<:!dku obrad. 
5. Odczytanie i przyjycie protokolu z IX zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 20.X. 2015 r. 
6. Podzittkowanie Radnemu Tomaszowi Reszkiewiczowi za pelnienie funkcji 

Wiceprzewodniczl:!cego w Radzie Osiedla Kijewo. 
7. Propozycja i przeglosowanie wyboru Wiceprzewodniczl:!cego Rady Osiedla Kijewo. 
8. Odczytanie korespondencji i om6wienie spraw bie.Z<:!cych Rady Osiedla Kijewo (pismo 

Tarpanowa Komisja Bezpieczenstwa, pismo o udostypnienienie informacji publicznej, 
informacja o spotkaniu WGKiOS w sprawie wydatkowania ze srodk6w inwestycyjnych 
ROK, pismo w sprawie Jeleniej). 

9. Przedstawienie projektu uchwaly w sprawie przeniesienia srodk6w przeznaczonych na 
Mikolajki na zorganizowanie Wigilii dla Senior6w. 

a. Zapytanie o mozliwosc wprowadzenia do porz<:!dku obrad projektu uchwaly. 
b. Glosowanie nad wprowadzeniem do porz<:!dku obrad projektu uchwaly . 
c. Prezentacja projektu uchwaly. 
d. Dyskusja nad projektem. 
e. Przygotowanie uchwaly. 

10. Glosowanie nad Uchwal<:! w sprawie przeniesienia srodk6w z Mikolajek na Wigili<t dla 
Senior6w. 

11. Ustalenie dyzur6w Radnych. 
12. Rozmowa na temat organizacji Mikolajek i Wigilii dla Senior6w. 
13. Dyskusja na temat SBO - rozliczenie powierzonych zadan. 
14. Wolne wnioski. 
15. Zamknittcie obrad. 

\ 



PROJEKT 

Uchwata Nr 15/15 

Rady Osiedla Kijewo 

z dnia 01 grudnia 2015 r. 

w sprawie organizacji ,,Wigilii Senior6w" w dniu 12 grudnia 2015 roku. 

Na podstawie § 7, ust. 1-3 § 34.1 Statutu Osiedla Kijewo (Zaf<Icznik do Uchwafy Nr XLIV/1318/14 Rady 

Miasta Szczecin z dnia 8 wrzesnia 2014 r.) oraz na podstawie Uchwafy Budietowej Nr 

XXLVll/01/01/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. Rada Osiedla Kijewo uchwala, co nastf:puje: 

§1 

Organizacjf: ,,Wigili i Senior6w" w dniu 12 grudnia 2015 roku. 

§2 

Finansowanie ,,Wigilii Senior6w" odbywa si~ ze srodk6w Rady Osiedla Kijewo na kwotf: do 6 000 PLN. 

§3 

Uchwafa wchodzi w iycie z dniem podjf:cia. 

Uzasadnienie do Uchwafy Nr 15/15 Rady Osiedla Kijewo z dnia 01 grudnia 2015 r. 

w sprawie organizacji ,,Wigilii Senior6w" w dniu 12 grudnia 2015 roku. 

Na podstawie Uchwafy Budietowej Nr XXLVll/01/01/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. i w zwiqzku z 

faktem, ii w dotychczas zorganizowanych imprezach integracyjnych brafy udziaf mfodsze od senior6w 

grupy spofeczne, zasadnym jest zadbanie i docenienie najstarszej grupy mieszkanc6w. 

_Jgodnie z brzmieniem § 7, ust. 1-3 samorzcid Osiedla odpowiada za organizowanie i inspirowanie 

dziafan lokalnych i integracyjnych, a jednq z nich SCI organizowane od lat Wigilie Senior6w. 

Wigilia jako impreza integracyjna, w tym szczeg61nym okresie przedswi<Itecznym, ma za zadanie 

pogf~bienia wi~zi w relacjach mi~dzypokoleniowych i mi~dzys<Isiedzkich . Seniorzy jako najstarsza 

grupa spoteczna zastuguj<l na szczeg61ne zainteresowanie Samorz<IdU Osiedla. 

W zwi<Izku z powyiszym podj~cie uchwaty jest w petni uzasadnione. 
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