
Sprawozdanie z Działalności Rady  Głębokie - Pilchowo w 2021 r.-czerwiec 2022r. 

Dokumentacja RO dostępna jest dla  mieszkańcom w czasie dyżurów radnych. Poniższe 
sprawozdanie opisuje zakres prowadzonych i wykonanych zadań i nie jest inwentaryzacją 

korespondencji i odbytych spotkań. 

I. Wnioski, opinie  i inicjatywy RO. 

Wnioski do ZUK i służb porządkowych,( Komisariat Miejski, Komisariat Dzielnicowy, Straż Miejska) o 
przywrócenie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarowego nad jeziorem Głębokie;  

Zlecenie badania stanu biologicznego wody w jeziorze; monity w sprawie uszkodzonego i zerwanego z 
kotwicy aeratora; interwencje w sprawie wycinki starodrzewu zgłaszane radzie przez mieszkańców;  

Kontynuowanie współpracy z ZUT i Miejską Biblioteka Publiczna w  zakresie przebudowy lokalu 
mieszkalnego nad filią MBP - prace wykonane przez studentów architektury ZUT  oraz modernizacja 
przedszkola; 

 Złożono wnioski do projektu Budżetu RM w zakresie nie ujętych inwestycji osiedlowych- remont ulic 
osiedlowych, place zabaw dla dzieci; 

Zaopiniowano m. inn. wnioski dotyczące: 

- planowanej lokalizacji stacji paliw przy ul.Wodociągowej w Pilchowie – negatywnie 

- projektu placu im. gen. J. Hallera – pozytywnie z uwagami; 

- opracowano  wnioski do MPZP Głębokie na etapie zbierania ich  przez UM w Szczecinie ; 

-  zaopiniowano Uchwałę o MPZP Głębokie w trybie roboczym wraz z nieuwzględnionymi wnioskami;  

- opiniowano pozytywnie wnioski mieszkańców dotyczące uciążliwości korzystania z prawa własności- 
zmiana tytułu własności, dojazd do nieruchomości itp. 

II. Działania RO na rzecz inwestycji w obrębie osiedla i ustanawiania prawa miejscowego. 

Wniosek o ustalenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego przy jeziorze Głębokie; 

Wnioski do tekstu aktualizowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Szczecina; 

Wnioski o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dot. Zasad lokalizacji w mieście punktów sprzedaży 
alkoholu- spotkanie w KRPA – inicjatywa podjęta celem zlikwidowania kłopotliwego wygrodzenia 
dojścia do sklepu Społem; 

Wniosek o dostęp do informacji o wysokości przewidzianych w budżecie Miasta środkach 
inwestycyjnych dla rad Osiedlowych w obecnej kadencji; 

 Wniosek o zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego przy ul. Pogodnej 49 na lokal użytkowy ( na 
planowany przez RO Dom Sąsiedzki); 

Zaopiniowano MPZP Głębokie po wyłożeniu projektu przez UM; 

Wniosek o możliwość wglądu i możliwości uczestnictwa w pracach nad Uproszczonym Planem 
Urządzenia Lasu; 

Wniosek o wymianę wiat przystankowych przy ul. Zegadłowicza w obrębie Pilchowa; 

Wniosek o przebudowę odwodnienia zalewanego fragmentu ul. Makowskiej w Pilchowie, 



Sprawy porządkowe m. inn. wnioski i interwencje dotyczące: 

-  wykonania pomiaru hałasu na ul. Zegadłowicza; 

-  poprawa oznakowania poziomego na rondzie; 

-  zainstalowanie luster drogowych na wylotach ulic Majowej i Jaworowej; 

- naprawa hałasujących studzienek ulicznych; 

- zlecenie wycinki powalonych drzew, wymiana uszkodzonej ławki, montaż koszy ulicznych, wywóz 
liści i gałęzi; 

- interwencje w sprawie zaśmiecenia wąwozu leśnego – przedłużenie ul. Piaszczystej nad jezioro; 

- interwencja w Lasach Miejskich w sprawie braku tablic regulaminowych oraz zakazów palenia 
otwartego ognia, 

III. Inwestycje osiedlowe, RO zaangażowana jest i pilotuje realizację zadań: 

- place zabaw dla dzieci przy ul. Pogodnej 49 oraz w Pilchowie- finansowanie  

z inwestycyjnego budżetu osiedlowego – ok. 300 000. 

- dokończenie remontu ulic osiedlowych – Pogodna, Orzechowa, Kokosowa; dokumentacja w fazie 
aktualizacji 

- remont zejść i dróg gruntowych nad jeziorem; 

- remont zarwanych brzegów jeziora; 

III. Wydarzenia integrujące dla mieszkańców Osiedla Głębokie-Pilchowo 

- Majówka - piknik 

- Koncert Letni – lipiec ogród przy bibliotece 

- Pożegnanie Lata – wrzesień – ogród przy Bibliotece 

- Dzień Krajobrazu – październik – lasy 

- Pchli targ – październik  – ogród przy Bibliotece 

- Lekcja Nordic Walking – listopad – las 

- 11 Listopada wieczornica – listopad – ogród przy Bibliotece 

- Osiedlowa choinka – grudzień – Zegadłowicza/Jaworowa 

Wiceprzewodnicząca Iwona Trzaska 



Załącznikiem uzupełniającym do sprawozdania jest  Uchwała nr 7/22 .


