
W związku zrezygnacjąIzńeliAliszewskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Osiedla w dniu
18 1istopada2019 roku Rada Osiedla wybrała na Przewodniczącego Rady OsiedlaZdroje
Kr zy sztofa Kr auze or az Zar ząd O siedla w składzi e :

1. Jarosław Tarnowski- ZastępcaPrzewodniczącego
2. Stefan Petri - Skarbnik
3. Magdalena Orłowska - Sekretarz
4. Czesław Walczak - Członek Zarządu

Rada OsiedlaZdroje w roku 2019 odbyła 14 posiedzeń,naktórych przyjęto 33 uchwały

Rada Osiedla Zdroje w miesiącu sĘczniu 2019 roku wystąpiła z wnioskiem do Miasta
Szczecin o pozostawienie Centrum Edukacji Ogrodniczej w dotychozasowej lokalizacji przy
ulicy Batalionów Chłopskich II5 z zachowaniem dotychczasowej kadry oraz konĘnuację
istniejących profili nauczania. Protest Rady Osiedla okazŃ się skuteczny. Miasto Szczecin
odstąpiło od planów przeniesienia Centrum Edukacji Ogrodniczej do Zespołu Szkół rr 2 im.
Władysława Orkana przy uI. Portowej 2l w Szczecinie.

Rada OsiedlaZdroje w dniu 28 stycznia 2019 roku przyjęłap|anrzeczowo-finansowy Osiedla
Zdroje na2019 rok. Plan przewidywał wydatki w łącznej kwocie 23 I82 zł, z czego 15 034 zł
stanowiły wydatki narzęcz mieszkańców Osiedla Zdroje.

W dniu 11 lutego 2019 roku Rada Osiedla Zdroje przyjęła sprawozdanie z wykonania planu
rzeczowo-ftnansowego Osiedla Zdroje za 2018 rok. Wydatki ogółem wyniosły 23 235 zł, Z
tego 15 ż8l zł stanowiły wydatki t\arzecz mieszkńców Osiedla Zdroje.

Rada Osiedla postanowiłaprzeznaczyć środki z programu,,Współfinansowanie inwestycji rad
osiedli na rok 2018" nie wykorzystane na wykonanie projektu zagospodarowania terenu
pomiędzy ul Walecznych a Rondem Ułanów Podolskich i parkingiem Lidla w kwocie 45 000
zł na wykonanie ostatniej części piłko chwyru boiska osiedlowego przy ulicy Zakątek.

Na wniosek mieszkńców osiedla Rada wysĘpiła do Zarządll Dróg i Transportu Miejskiego o
zmianę trasy autobusu miejskiego linii nr 84 w ten sposób, aby autobus dojeżdżał do Basenu
górniczego.

Rada Osiedla zwrociła się do Urzędu Miasta Szczecin o likwidację barier energochłonnych
oddzielających jezdnie na ulicy Leszczynowej, wyznaczenia dodatkowego przejścia dla
pieszych na odcinku od skrzyżowania ulicy Leszczynowej z ulicą Zakątek i Wczasów do
Ronda Ułanów Podolskich oraz ograniczenia prędkości pojazdów na dw odcinku ulicy
Leszczynowej do 40 km/godz. Zmiany te powinny poprawió bezpieczeństwo w tym rejonie,
ułatwić mieszkańcom dojście do punktów handlowo- usługowych, przystanków komunikacji
miejskiej, atakżę polepszyó estetykę tego miejsca.

Rada Osiedla w dniu 16 września 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie remontu ulic
Wczasów Winogronowej, Zakątek, Żołędziowej i Tarniny oraz przyjęła pĄekt planu
finansowego na 2020 rok, który zakJadń wydatki ogółem w wysokości 23 082 zŁ , w tym
wydatki narzęcz mieszkńców osiedla w kwocie 14 935 ń.

W dniu 12 pńdziemika 2019 roku Rada Osiedla wspólnie z Fundacją Prawy Brzeg Kultury
oraz Parafią pw. Św. Ducha zorganizowała dla wszystkich mieszkńców osiedla
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