
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
RADY OSIEDLA 

GOLĘCINO - GOCŁAW ZA 2019 ROK

Rok  2019  był  rokiem  w  którym  obowiązywały  dwie  kadencje  Radnych,  w  związku
z powyższym zostały podane dwa składy Radnych z obu kadencji.

Prace w Radzie Osiedla do 30 kwietnia 2019 roku prowadziliśmy w niezmienionym składzie:

Zarząd:
1. IWONA POMASKA – przewodnicząca
2. BRONISŁAW WOSZCZYŃSKI – wiceprzewodniczący
3. WIESŁAWA ELIKS – skarbnik
4. SYLWIA PIEKART– sekretarz
5. PAWEŁ KĘDZIOR – członek zarządu

Pozostali członkowie Rady Osiedla :
6. ANDRZEJ GUNIA
7. STANISŁAW MIGACZ
8. WIESŁAWA NOWICKA
9. MARLENA BUKAŁA 
10. KRYSTYNA PIWOWARSKA
11. ANNA POMASKA
12. WIESŁAW POSŁUSZNY
13. AGNIESZKA TUCHOLSKA

Natomiast od 14 maja 2019 prowadziliśmy w nowym składzie:

Zarząd:
1. IWONA POMASKA – przewodnicząca
2. BRONISŁAW WOSZCZYŃSKI – wiceprzewodniczący
3. WIESŁAWA ELIKS – skarbnik
4. SYLWIA PIEKART– sekretarz
5. GRZEGORZ ŚWISTAK – członek zarządu

Pozostali członkowie Rady Osiedla :
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6. AGNIESZKA TUCHOLSKA
7. WIESŁAWA NOWICKA
8. GRAŻYNA RESKA
9. JOLANTA PISZCZOROWICZ
10. VIOLETTA POSŁUSZNA
11. PAWEŁ KĘDZIOR
12. STANISŁAW MIGACZ 
13. WIESŁAW POSŁUSZNY
14. ARKADIUSZ GREKA (nie złożył ślubowania na Radnego)

Przez cały rok 2019 w każdy wtorek w godzinach od godz. 18.00 do 19.00 przedstawiciele
Rady  pełnili  dyżury  podczas  których  mieszkańcy  osiedla  zgłaszali  wnioski  
i  skargi  dotyczące  porządku  na  osiedlu,  bezpieczeństwa  oraz  propozycje  inwestycji.  
W dyżurach uczestniczyli  przedstawiciele Straży Miejskiej   i  Policji  którym przekazywano  
na bieżąco sprawy porządkowe - zgłoszone przez mieszkańców oraz posiedzenia .

Dyżurów – ogólnie odbyło się 33
Posiedzeń Rady Osiedla – ogólnie odbyło się 12
Podjętych uchwał – ogólnie podjęto 23

W  miesiącu  styczniu  2019  roku  przedstawiciele  Radu  Osiedla  jak  co  roku  wsparli  swoja
pomocą  Szkołę  Podstawową  nr  14  w  Szczecinie  podczas  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej
Pomocy. 

Rada  Osiedla  Golęcino  –  Gocław  organizowała  festyny  i  okolicznościowe  spotkania
z mieszkańcami dzielnicy, tj. 

 Festyn z „Okazji Dnia Dziecka „
 Festyn „Powitanie Lata”
 Festyn „Aktywny Senior”
 Festyn „Zakończenie lata”
  „Mikołajki” dla dzieci naszego osiedla w postaci drobnych słodkich upominków

Rok  2019  był  bardzo  intensywnym  rokiem  Rada  Osiedla  interweniowała  i  monitowała
w sprawach ważnych dla mieszkańców naszego osiedla. Do odpowiednich instytucji zostały
skierowane pisma w poruszonych sprawach przez naszych mieszkańców, m.in.:

 brakiem oświetlenia na tzw. „łaczniku” od ul. Koszalińskiej do ul. Rolnej;
 poparliśmy wniosek mieszkańców o remont ul. Koszalińskiej;
 opiniowaliśmy dzierżawy oraz sprzedaż działek/gruntów;
 interweniowaliśmy w sprawach dotyczących nawierzchni jezdni, chodników;
 wnioskowaliśmy o poprawę drenaży w Parku Liga, gdyż po ulewnych deszczach plac

zabaw  dla  dzieci  nie  nadaje  się  do  użytkowania  przez  naszych  najmłodszych
mieszkańców dzielnicy ponieważ stoi woda;
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 wnioskowaliśmy o koszenie terenów zielonych, które pozarastały trawą i chwastami;
 wnioskowaliśmy o dodatkowe pojemniki do segregacji śmieci;
 składaliśmy pismo w sprawie dzików poruszających się po naszej dzielnicy;

W  każdy  drugi  wtorek  każdego  miesiąca  odbywały  się  posiedzenia  Rady  Osiedla,  a  raz
w miesiącu zebranie Zarządu Rady Osiedla. Omawiane były sprawy związane z: 

 przyjęciem planu budżetu Rady Osiedla na rok 2020
 wykonaniem planu rzeczowo-finansowego za każdy kwartał
 sprawami  bieżącymi  (organizacja  festynów,  przyjmowanie  mieszkańców,

rozpatrywanie wpływających spraw, wniosków oraz problemów mieszkańców)
 opiniowanie wniosków lokalizacyjnych

W roku 2019 na terenie osiedla zrealizowano oraz trwa nadal realizacja takich działań jak:
 podcięcie gałęzi utrudniających widoczność pieszym i zmotoryzowanym;
 oczyszczenie zarośniętych chodników;
 oświetlenie ulic;
 poprawa bezpieczeństwa i estetyki osiedla.

Nadal Rada Osiedla współpracuje ze Stowarzyszeniem Nasze Golęcino. 

Odbyły się również spotkania i innymi Radami działającymi w Północnej części Szczecina, pod
czas  których  została  nawiązana  współpraca  związana  z  inwestycjami  w  dzielnicach
północnych.

Został  Radnym  przedstawiony  projekt  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  przy  ul.
Grobla w Szczecinie jako rekreacyjnego z wykorzystanie dostępu do Odry.

Rada  Osiedla  ściśle  współpracowała  z  Policją  oraz  Strażą  Miejską  odbywały  się  robocze
spotkania z dzielnicowym w siedzibie rady.

 współpracy przedstawicieli Policji w posiedzeniach oraz dyżurach Rady Osiedla
 omówione  były  ciągle  nawracające  się  problemy  ze  spożywaniem  alkoholu

w miejscach publicznych
 poruszono  temat  nadmiernej  prędkości  kierowców,  którzy  nie  przestrzegają

przepisów o ruchu drogowym
 zwiększenie ilości patroli na naszej dzielnicy 
 zgłaszaliśmy wnioski mieszkańców dotyczących zakłócania spokoju 
 parkowanie w niedozwolonych miejscach co utrudnia poruszanie się po jezdni innym

uczestnikom ruchu drogowego tj. pojazdów oraz pieszych
 itp.
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Podsumowując  działalność  Rady  Osiedla  w  2019  roku  Rada  skupiła  się  na  pomocy
w rozwiązywaniu bieżących problemów m mieszkańców osiedla. Rada Osiedla pośredniczyła
w kontakcie  mieszkańców  z  jednostkami  Miasta  oraz  poprawie  infrastruktury  osiedla  ze
szczególnym  uwzględnieniem  poprawy  stanu  dróg,  chodników  i  budynków  oraz
bezpieczeństwa.

          Iwona Pomaska      Wiesława Eliks
PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA SKARBNIK RADY OSIEDLA
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