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Samorządowa Rada Osiedla Majowe w 2020 roku pracowała w poniżej 

zaprezentowanym składzie,  w tym czasie odbyło się 4 posiedzeń Rady Osiedla. 

 

 

Zarząd RO:                                                       Członkowie RO: 

 
1. Artur Brończyk - Przewodniczący Rady                   1.  Dariusz Butkiewicz 

2. Wanda Skiba - Wiceprzewodnicząca                        2.  Wojciech Dorżynkiewicz 

3. Malwina Brończyk – Sekretarz                                 3.  Tomasz Dutkowski 

4. Marcin Biskupski – Skarbnik                                    4.  Janusz Fal 

5. Artur Witkowski – Członek Zarządu                        5.  Edward Janik 

                                                                                       6.  Agata Kandybowicz 

                                                                                       7.  Waldemar Kucharski 

                                                                                       8.  Dagmara Rajchel 

                                                                                       9.  Tomasz Stołowski 

                                                                                       10. Stanisław Wolski 

                                                                                               

 

Dyżury i spotkania Radnych odbywały się zgodnie z obostrzeniami pandemicznymi, 

przedstawiciele RO pełnili dyżury w siedzibie Rady, podczas których mieszkańcy naszego osiedla 

mogli zgłaszać wnioski, skargi, uwagi dotyczące ładu, porządku, bezpieczeństwa, inwestycji, jak i 

również problemy osobiste. Ponadto kontakt z radą osiedla na bieżąco funkcjonuje poprzez telefon 

komórkowy, adres mailowy oraz dzięki komunikacji Facebook. 

W miarę kompetencji Rada Osiedla przekazuje i interweniuje w odpowiednich instytucjach i 

służbach naszego miasta m.in. ZDiTM, WGK, ZUK, Biuro Prezydenta Miasta, Biuro Rady 

Miasta, Straż Miejska, Policja itd. 

Mieszkańcy osiedla są na bieżąco informowani byli o działaniach Rady Osiedla poprzez oficjalną 

stronę internetową, na której umieszczane są na bieżąco wszystkie uchwały i protokoły ze 

spotkań. Ważnym kanałem informacji są także sprawnie działające profile Facebook, dotyczące 

osiedla czy prawobrzeża, którym przekazujemy regularnie informacje o naszych działaniach. 

Ponadto na osiedlu są trzy tablice informacyjne, na których umieszczane są ważne dla 

mieszkańców informacje. 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym podjęto wiele inicjatyw dotyczących zarówno 

bezpośrednio mieszkańców naszego Osiedla, jak i pośrednio poprzez zmianę 

wizerunku osiedla i stanu jego bezpieczeństwa: 

 

 

 Uczestnictwo Przewodniczącego w posiedzeniach i spotkaniach w sprawach ważnych dla 

mieszkańców i osiedla. 

 

 Aktywne działania przy opracowywaniu założeń projektowych i potrzeb mieszkańców. 

 

 Udział w pracach projektowych i odbiorach wykonanych inwestycji na osiedlu. 
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Rada Osiedla Majowe była organizatorem i współorganizatorem wielu imprez 

sportowych i kulturalnych na rzecz rozwoju samorządności lokalnej                                  

i społeczeństwa obywatelskiego, w tym m.in.: 

 

 

 

 Festyn Osiedlowy który odbył się 03.10.2020r. 

 

 Kartka dla Seniora, - upominki dla seniorów 

 

 

 

Sprawy inwestycyjne Osiedla Majowe 

 

1. Wykonane zadania: 

 

 

 Został ogłoszony przetarg i rozpoczęto budowę chodników ze ścieżkami rowerowymi 

wzdłuż ulicy Łubinowej wraz z budową drogi wspomagającej i miejscami postojowymi 

oraz wymianą nawierzchni. 

 

 Rozpoczęto budowę Skateparku. 

 

 Wbudowane zostały miejsca parkingowe przy ul. Gombrowicza 3-5,  

 

 

2. Zadania planowane do realizacji na 2021/2024. 
 

 

 Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę prostopadłych do drogi 

miejsc postojowych przy ul. Maciejowickiej od Botanicznej do Kosynierów 

(po lewej stronie) oraz przy ul. Iwaszkiewicza na odcinku od ul. Marii Dąbrowskiej 

do ul. Maciejowickiej. 

 

 Budowa zaplecza biurowo – technicznego na boisku „Komin Arena” wraz z zadaszonym 

boiskiem ze sztuczną nawierzchnią. 

 

 Wykonanie nasadzeń zieleni  na osiedlu. 

 

 Budowa Mediateki 
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Specjalne podziękowanie składamy dla: 

 

 
 Biura Prezydenta Miasta; 

 

 WGK; 

 

 ZUK; 

 

 ZBiLK; 

 

 ZDiTM; 

 

 Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” Majowe i Słoneczne; 

 

 OKS Kasta Szczecin Majowe; 

 

 Spółdzielczej Rady Osiedla Majowe i Słoneczne; 

 

 Dyrekcji SP 37; 

 

 Dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 61; 

 

 Parafii pw. Opatrzności Bożej; 

 

 Policji; 

 

 Straży Miejskiej; 

 

 Biura Planowania; 

 

 Fundacji „KROK” 

                                                  

 

                                                                              

                                                                                        

                                                                                       Artur Brończyk 

                                                                                                              Przewodniczący RO Majowe 

 

  


