
                    Szczecin 08.09.2015r. 

Protokół Nr 8  

z posiedzenia Rady Osiedla Kijewo w dniu 08 września 2015 roku  

W dniu 08 września br. odbyło się ósme posiedzenie Rady Osiedla Kijewo  

Przebieg spotkania: 
1. Przywitanie radych osiedla, zaproszonych gości (przedstawicieli firm i mieszkańców osiedla) przez 

Przewodniczącą Panią Katarzynę Duszyńską. 
 

2. Sprawdzenie listy obecności (obecnych 12, nieobecnych 3) – załącznik Nr 17 
 

3. Odczytanie porządku zebrania przez Przewodniczącą oraz przyjęcie go przez radnych– załącznik Nr 18 
 

4. Przedstawienie oferty z atrakcjami dla dzieci i referencji przez Pana Leszka Nagota z firmy ,,Kastelo”. 
Ustalono kwotę w wysokości 2000 zł.  

 
5. Wysłuchanie gości: 

 
• Wystąpienie Pana Jagasa w sprawie budowy stacji benzynowej – róg ulicy Zwierzynieckiej i Kurzej. 

Deklaracja radnego R. Długopolskiego zajęcia się tą sprawą – prośba o telefon od P. Jagasa w 
czwartek. 

• Wystąpienie Pani Ewy Dyrdy, mieszkanki bloku przy ul. Świstaczej, w którym mieszkanka wyraziła 
obawę o wybudowanie sklepu wielopowierzchniowego. Ustalono zbieranie podpisów przez 
mieszkańców, którzy są przeciwni budowie. 

• Przedstawienie oferty cateringowej przez lokalnego przedsiębiorcę Pana Krzysztofa Suchodołę ,,To 
& Owo’. Ustalono, że podczas festynu będzie sprzedawana kaszanka, kiełbasa, karkówka i piwo. 

• Wystąpienie Pana Tomasza Kruszelnickiego w sprawie budowy stacji benzynowej -NSA sprawdza 
procedurę decyzji środowiskowej, oraz parkingu przy ul. Świstaczej – we wniosku musi być podana 
informacja o zagospodarowaniu tymczasowym oraz należy sprawdzić czy teren jest odrolniony. 

 
6. Projekt uchwały w sprawie organizacji festynu integracyjnego pt. ,,Pożegnanie lata”. Jednogłośne 

przyjęcie projektu uchwały do porządku obrad. Przedstawienie projektu uchwały przez sekretarza RO. 
Przedstawienie projektu finansowego  uchwały przez skarbnika RO. Dyskusja nad projektem chwały. 

  
7. Uchwała Nr XII/09/15 w sprawie organizacji festynu integracyjnego pt. ,,Pożegnanie lata”. 

 
Głosowanie ROK w sprawie organizacji festynu integracyjnego pt. ,,Pożegnanie lata”.: 
„Za” -10 głosów 
„Przeciw” – 0 głosów 
„Wstrzymał się” – 2 głosy 

 
8. Omówienie spraw związanych z organizacją festynu: 

• radny Reszkiewicz. - Bieg z różą; 
• radna B. Błaszczyk - kafeteria, książeczki dla dzieci, obiadki u Beatki, prostownica jako nagroda w 

konkursie; 
• radny Romianowski – pozyskanie dwóch sponsorów – odpowiedź w czwartek; 
• radna Adamowicz – uzyskanie wsparcia od SelgrosꞋa; 
• radna A. Waryło-Goździk – pluszaki jako nagrody; 
• radna A. Drewnowska – nagrody dla dzieci od P. Gabrysi; 
• radny S. Siciński- odpowiedzialny za umożliwienie podłączenia prądu dla podmiotów biorących 

udział w festynie. 
 

9. Głosowanie w sprawie oferty cateringowej przedstawionej przez P. Krzysztofa Suchodoła: 



 
„Za” -8 głosów 
„Przeciw” – 0 głosów 
„Wstrzymał się” – 4 głosy 

 
10. Dyskusja dotycząca pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (znak: WGKiOŚ-

XIII.7021.1.2015.IF w sprawie przygotowania planu zadań inwestycyjnych do kwoty 145tys.  zł: 
Propozycje radnych: 

• radna A. Drewnowska – 100 tys. Na ogród sensoryczny, 45 tys. Na ścieżkę informacyjno-
dydaktyczną; 

• radny S. Siciński- renowacja placu zabaw i siłowni oraz wybudowanie tyrolki przy ul. Zajęczej. 
Utworzenie kącika Seniora; 

• radna B. Błaszczyk – usytuowanie ławek na osiedlu oraz naprawa ,,żółtego” mostku (deklaracja 
radnego R. Długopolskiego o wystosowanie w tej sprawie pisma do Wydziału Melioracji); 

 
11. Dyskusja dotycząca konsultacji w sprawie projektu stacji roweru miejskiego w Kijewie. 

Zreferowanie przez Przewodniczącą rozmowy z radnym osiedla Majowe, P. Marcinem Biskupskim. 
Deklaracja os. Majowego o przekazaniu jednej stacji roweru na rzecz osiedla Kijewo i jednej na rzecz 
osiedla Podjuchy. Zbieranie w tej sprawie podpisów przez młodzież. 

 
12. Wolne wnioski: 

• Kurniki (argumenty od strony ochrony środowiska) - radny R. Długopolski 
• Przeniesienie diety członka zarządu na skarbnika – radna A. Drewnowska 
• Występ orkiestry na festynie (koszt: 1godz./65zł.), Olszowy Staw– radny S. Siciński  
• Propozycja od Calypso – cotygodniowe imprezy sportowe- radny T. Reszkiewicz 
• Co robimy ze stacją benzynową? – zapytanie radnego S. Sicińskiego 
• Prośba o wysłanie informacji drogą emaliową  - radny S. Siciński, radna A. Drewnowska 
• Powołanie komisji - radny R. Długopolski 
• Brak strategii działania RO-  radny T. Reszkiewicz 
• Dyżuru RO – zapytanie radnego W. Cimochowskiego 

 
13. Ustalenie zakresu obowiązków podczas festynu: 

Bieg: Pan Tomek Reszkiewicz, Pani Magda Szycko 
Elektryka: Pan Sławek Siciński 
Nordick walking: Pan Igor Wypijewski 
Kącik Seniora – Pan Sławek Siciński 
Giełda: Pan Woroniak 
Aleja przedsiębiorców: Pani Bożena Błaszczyk 
Grochówka: Pani Agnieszka Drewnowska 
Konkurs na ciasto: Pani Agnieszka Waryło Goździk 
 

14.  Rezygnacja radnego K. Romianowskiego z obsługi tablic informacyjnych RO. 
 

15. Deklaracja radnego S. Sicińskiego w sprawie przeniesieni tablicy. 
 

16. Zakończenie posiedzenia. 

     

                            Sekretarz RO Kijewo 

                    Magdalena Szycko 
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Pod pis 

l. Adamowicz Anna 

2. Blaszczyk Bozena 

3. 
Cimochowski 
Waldemar 

4. Dlugopolski Ryszard 

5. 
Drewnowska 
Agnieszka 

6. 
Duszy11ska 
Kata:rzy:na 

7. Fr<)tczak Zbigniew 

8. Reszkiewicz Tomasz 
--

9. 
Romianowski 
Krzysztof 

I 0. Siciflski SJawornir 

11. Szycko Magdalena 

12. Tokarzewska Zarna 
Zuzanna 

13. 
Warylo Gozdzik 
Agnieszka 

14. Woroniak Andrzej 

15. Wypijewski Igor 

• 



Porz~dek VIII zebrania Rady Osiedla Kijewo 
w dniu 8 wrzesnia 2015 roku 

• Otwarcie zebrania. 
Stwierdzenie quorum. 
Przyjycie porz~dku obrad. 
Odczytanie i przyjycie protokolu z VII zebrania Rady Osiedla. 
Wysluchanie gosci. 
Projekt uchwaly Zarz~du w sprawie organizacji festynu pt. ,,Pozegnanie lata" 
w dniu 19 wrze8nia 2015 roku: 

• Zapytanie o mozliwosc wprowadzenia do porz~dku obrad projektu 
uchwaly Zarz~du. 

• Glosowanie nad wprowadzeniem do porz~dku obrad projektu uchwaly 
Zarz~du. 

• Prezentacja projektu uchwaly. 
• Dyskusja nad projektem. 
• Przygotowanie uchwaly. 

• Glosowanie nad uchwal~ Rady Osiedla Kijewo w sprawie organizacji festynu 
pt. ,,Pozegnanie lata". 

• Dyskusja dotycz~ca pisma Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

\ 
Srodowiska (znak: WGKiOS-XIII.7021.1.2015.IF) w sprawie przygotowania 
planu zadan inwestycyjnych do kwoty 145 tys. zl. 

• · Dyskusja dotycz~ca konsultacji w sprawie projektu stacji roweru miejskiego 
wKijewie. 

• Glosowanie nad uchwal~ Rady Osiedla Kijewo w sprawie planu zadan 
'-- ~ inwestycyjnych do kwoty 145 tys zl. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamkniycie obrad. 
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