
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

RADY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC 

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 13 MAJA 2019 ROKU 

 

Rada Osiedla prowadziła działalność w składzie: 

 

Zarząd Rady Osiedla: 

1. Ireneusz KOCZAN  - Przewodniczący Rady Osiedla 

2. Wiesław STĘPKOWSKI - Wiceprzewodniczący  

3. Bogdan WIDOMSKI - Skarbnik 

4. Dariusz Malec  - Sekretarz 

5. Tadeusz CZERWIŃSKI - Członek Zarządu 

Pozostali członkowie Rady Osiedla: 

1. Lesław KOSIOR 

2. Maria  KREKORA 

3. Zofia  MIRKIEWICZ 

4. Stanisława MULICKA 

5. Paweł  OGRODNIK 

6. Franciszek OZGA 

7. Anna  JUREK 

8. Józef   MICHALSKI 

9. Jarosław WACH 

10. Paweł  WIDOMSKI 

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla odbyła 3 posiedzenia podczas których 

podjęto 7 uchwał. Dotyczyły one opinii w sprawie dzierżawy terenu, spraw finansowych 

rady, realizacji zadań inwestycyjnych dla rad osiedli. 

Radni Rady Osiedla pełnili dyżury, w każdy wtorek w godzinach 17:oo do 19:oo. 

Podczas dyżurów radnych pełnione były również dyżury przez strażników miejskich i 

dzielnicowych z Komisariatu Szczecin Niebuszewo. 

W tym czasie mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski, problemy osobiste, propozycje 

inwestycji bądź ciekawe inicjatywy, skargi dotyczące ładu, porządku i bezpieczeństwa na 

osiedlu. 

Dzielnicowi, strażnicy Straży Miejskiej, pomagają mieszkańcom, którzy do nas 

przychodzą rozwiązywać bieżące problemy. Wszystkie spostrzeżenia mieszkańców na 



temat różnych niedogodności, zgłaszaliśmy odpowiednim służbom  

i instytucjom miejskim, proponując jednocześnie sposób ich rozwiązania. 

Sprawy dotyczyły w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym, porządku 

publicznego (picie alkoholu w miejscach publicznych), sprzątania terenów zaśmieconych. 

  Prowadzimy współpracę z instytucjami i placówkami działającymi na terenie 

osiedla: 

 Szkoły podstawowe nr 56, 46, 67 Specjalna – organizowane festyny 

rodzinne, mikołajkowy oraz konkursy sportowe, turniej piłki siatkowej, itp. 

 Parafia św. Dominika – festyn dominikański 

 Straż Miejska i Komisariat Policji Szczecin Niebuszewo – dyżury w Radzie. 

W miesiącu marcu zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami osiedla przedstawiając 

sprawozdanie za 2018 rok, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej i Policji. Mieszkańcy mieli 

możliwość przedstawienia i omówienia spraw dot. bezpieczeństwa i porządku na osiedlu. 

Współuczestniczyliśmy w corocznym przeglądzie Talentów artystycznych szkół 

specjalnych, konkursie stroik wielkanocny. 

 W ramach programu „Współfinansowanie zadań inwestycyjnych dla rad osiedli” 

realizujemy inwestycje: 

 Utwardzenie terenu przy garażach zlokalizowanych przy ul. Niedziałkowskiego a ul. 

Felczaka na miejsca postojowe. (ok. 14.000,oo zł). 

 Wykonanie oświetlenia i monitoringu siłowni pod chmurką przy ul. Bazarowej a ul. 

Odzieżowej (ok. 24.000,oo zł). 

 Nowa inwestycja zgłoszona w tym roku – budowa placu zabaw i mini boiska przy 

Szkole Podstawowej Specjalnej nr 67 przy ul. Wielkopolskiej (200.000,oo zł). 

Na zakończenie pragnę podziękować radnym z Rady Osiedla mijającej kadencji za 

czteroletnią współpracę na rzecz naszego osiedla, liczę również, że nowo wybrani radni 

rady osiedla będą również aktywnie uczestniczyć w realizacji naszych inwestycji, 

organizacji festynów i innych imprez. 

W załączeniu sprawozdanie finansowe Rady Osiedla. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  
R a d y   O s i e d l a  
Śródmieście Północ 

 
 

Ire ne usz   Koc zan  


