
Protokół ze spotkania Mieszkańców z Prezydentem Miasta  w dniu 18 kwietnia 2016r 

Program spotkania: 

1. Sprawozdanie z działalności RO za miniony rok (Przewodnicząca RO). 

2. Wystąpienie Pana Prezydenta Piotra Krzystka - plany  inwestycyjne miasta na osiedlu 

Skolwin. 

3. Dyskusja moderowana z mieszkańcami (moderator: Renata Łażewska). 

4. Podjęcie Uchwał. 

Na spotkanie z Prezydentem Miasta Szczecina Piotrem Krzystkiem przybyło wielu 

mieszkańców oraz zaproszonych przez Zarząd Rady Osiedla  gości: m.in. przedstawiciele 

WGKiOŚ:  p. Paweł Adamczyk , p. Anna Strzelczyk, p. Ilona Felsztyńska ; przedstawiciele 

Straży Miejskiej – p. Robert Marzec, ; ZDiTM p. Andrzej Grabiec;  ZWiK , Policji a także 

instytucji lokalnych : Zespół Szkół nr 10, Parafia rzy. –kat. pw. Chrystusa Króla, DK Klub 

Skolwin. 

Ad. 1  

Pan Adam Komorowski – dyrektor Domu Kultury Klub Skolwin – jako gospodarz obiektu 

powitał wszystkich przybyłych i głos oddał przewodniczącej Rady Osiedla Skolwin i zarazem 

radnej miejskiej  – Renacie Łażewskiej.  

Przewodnicząca przedstawiła prezentację zawierającą informacje z historii  spotkań radnych 

osiedlowych z Prezydentem Szczecina w latach wcześniejszych, a także z działalności za rok 

2015. Każdy mieszkaniec otrzymał sprawozdanie w formie pisemnej. Jest ono dostępne na  

stronie Urzędu Miasta w zakładce RO Skolwin. Ponadto omówiła zakres merytoryczny i 

finansowy inwestycji na osiedlu w następujących przedziałach czasowych: 

1. Inwestycje w latach 2007 – 2014. 

2. Inwestycje  wykonane w roku 2015. 

3. Inwestycje zapisane w Budżecie Miasta  w roku 2016 i latach następnych. 

4. Potrzeby zauważane przez radnych osiedla Skolwin. 

Ad. 2  

Po zakończonej prezentacji Przewodnicząca oddała głos Prezydentowi Miasta Szczecin - 

Panu Piotrowi Krzystkowi.  

Pan Prezydent przedstawił kilka głównych  strategii dot. rozwoju  osiedla i poprawy komfortu 

życia mieszkańców ; m.in. trwają rozmowy z Gminą Police dot. połączenia drogowego ul. 

Inwalidzkiej  z Przęsocinem – jako dodatkowej możliwości dojazdu do naszego osiedla; 

przywrócenia połączenia kolejowego z centrum do Polic – zwiększenie ilości przystanków, 

remont torowisk, zakup szynobusów. Prezydent zwrócił uwagę również na rewitalizację 

przemysłową osiedla. 

 



Ad. 3. 

Następnie głos przekazano mieszkańcom, którzy monitowali w następujących sprawach: 

1. Prośba o  remont kamienic i inwestycje mieszkaniowe na tzw. Dolnym Skolwinie. 

2. Podziękowanie przedstawiciela mieszkańców ulic Łomżyńskiej, Olchowej i Nowy Świat za 

podtrzymanie decyzji w sprawie odstąpienia od projektu. ul. Wiązowa i pozostawienie 

mieszkańcom ogrodów na dotychczasowych zasadach (dzierżawa). 

3. Prośba o skuteczne zasiedlanie pustostanów - w związku z dużą ilością pustostanów na 

naszym osiedlu i brakiem zainteresowania nimi potencjalnych lokatorów oczekujących na 

mieszkania z zasobów miasta,  padła propozycja, by zmodernizować obecny program i dać 

możliwość otrzymania takiego mieszkania osobom z „końca kolejki”, zainteresowanym 

zamieszkaniem na naszym osiedlu.  

4. Przedstawiciel Stowarzyszenia działającego na rzecz budowy ul. Głębokiej zwrócił się z 

prośbą o dofinansowanie w wysokości 500 000 zł budowy ulicy zgodnie z projektem ZDiTM. 

Obecnie na realizację projektu dostępne są wyłącznie środki z  Budżetu Obywatelskiego (1 

mln zł). 

5. Ponadto mieszkańcy dopytywali o terminy remontu kwartału ulic Nowy Świat, 

Łomżyńska, Olchowa, Stolarska; o możliwości przekształcenia niektórych ulic w ulice 

jednokierunkowe (np. Bernardyńska); o plany zagospodarowania rejonu ulic Plażowej, 

Biwakowej. Zwrócono uwagę na dewastację Puszczy Wkrzańskiej, która leży w granicach  

Osiedla, a także o pozostawienie wyspy Skolwiński Ostrów w stanie naturalnym. 

6. Na zakończenie głos zabrał także p. Paweł Adamczak - prezes OKS Świt Skolwin 

przedstawiając najnowsze osiągnięcia  klubu piłkarskiego. 

7. Po oficjalnym zakończeniu spotkania, mieszkańcy mieli możliwość indywidualnych 

rozmów z przedstawicielami służb (ZDiTM, Policja, Straż Miejska) i urzędnikami miasta. 

Ad. 4. 

 Na zakończenie radni osiedlowi podjęli dwie pilne terminowe uchwały:  

Uchwała nr 54/16 w sprawie zaopiniowania projektu technicznego pn. "Remont chodnika 

przy ul. Olchowej w Szczecinie" 

Głosowało: 14 osób;   za 14   ; przeciw: 0;     wstrzymało się: 0 osób. 

Uchwala nr 55/16 w sprawie przesunięcia między paragrafami środków w Planie rzeczowo - 

finansowym na organizację festynów osiedlowych  

Głosowało: 12 osób;   za 12   ; przeciw: 0;     wstrzymało się: 0 osób. 

Na tym zebranie zakończono. 

Protokołowała: 

Mirosława Rzeszótko 


