
Sprawozdanie z konsultacji społecznych 
dotyczących przeznaczenia środków z budżetu inwestycyjnego 

 Rady Osiedla Skolwin na lata 2019-2024 
 

W roku 2021 Rada Osiedla podjęła działania służące wytypowaniu inwestycji do realizacji  

w ramach budżetu inwestycyjnego Rady. W okresie od końca stycznia do końca marca Radni Osiedla 

Skolwin w korespondencji mailowej zgłaszali propozycje inwestycji oraz wymieniali się uwagami  

i spostrzeżeniami na temat poszczególnych pomysłów. 

W dniu 25 lutego 2021. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zakładu Usług 

Komunalnych, w którym udział wzięła Przewodnicząca Rady Miasta i Radna Rady Osiedla Skolwin Pani 

Renata Łażewska oraz Przewodniczący Rady Osiedla Pan Bogusław Owsianowski. Spotkanie dotyczyło 

jednej z propozycji Radnych Osiedla czyli doposażenia terenu polany rekreacyjnej przy ul. Orłowskiej. 

Dzień później w dniu 26 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Radnych Osiedla  

z wykorzystaniem platoformy Google Meet, na którym omówiono wnioski z tego spotkania oraz 

omawiano inne zgłoszone propozycje. 

Na podstawie ustaleń wytypowano 7 propozycji inwestycji: 

I. Doposażenie polany rekreacyjnej: 

• Budowa oświetlenia i monitoringu 

• Siłownia plenerowa 

• Doposażenie placu zabaw w podwójną huśtawkę i tyrolkę 

• Wykonanie wiaty piknikowej 

• Przygotowanie i nasadzenie łąki kwietnej 

• Wykonanie tablicy informacyjnej do umieszczenia mapy osiedla oraz Parku Leśnego Mścięcino 

II. Wytyczenie i oznaczenie tras w Parku Leśnym Mścięcino: 

• Wytyczenie o oznaczenie tras 

• Ustawienie trzech wiat piknikowych 

• Ustawienie tablic informacyjnych z mapą tras przy wejściach do Parku 

III. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Ornej i Stołczyńskiej  

z przeznaczeniem na teren rekreacyjny 

IV. Zagospodarowanie terenu przy muralu Generała Boruty-Spiechowicza  

z przeznaczeniem na teren rekreacyjny 

V. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Wodnej (działka 33 i 40, obręb 3050) z 

przeznaczeniem na ogólnodostępne miejsce spacerowe, miejsce do wodowania małych łodzi, parking 

dla samochodów i przyczep podłodziowych oraz parking dla rowerów 

VI. Zainstalowanie czujników jakości powietrza w ilości 3-4 szt. oraz tablic informacyjnych 

VII. Opracowanie projektów remontów wybranych ulic: Stolarskiej, Łużyckiej  

i Saperskiej 

Lista propozycji Radnych została przekazana do publicznej wiadomości w postaci ogłoszenia 

z dnia 10 kwietnia 2021 r., które zostało wywieszenie na tablicy informacyjnej Rady Osiedla 



zainstalowanej przy ul. Stołczyńskiej 142, udostępnione na facebookowym profilu Rady Osiedla oraz 

na portalu informacyjnym Skolwin.info. 

Mieszkańcy osiedla mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach poprzez umieszczanie 

komentarzy pod postami w mediach społecznościowych Rady Osiedla, korespondencję mailową i za 

pośrednictwem aplikacji Messenger oraz wypełnienie specjalnie przygotowanych ankiet. Ankiety 

można było wypełnić m.in. w Domu Seniora „Don Senior”, w Domu Kultury Klub Skolwin oraz podczas 

festynu „Wiosenne przebudzenie mocy”, który odbył się w dniu 12 czerwca. 

Po przeanalizowaniu wszystkich uwag mieszkańców oraz Radnych w dniu 15 września  na 

mocy uchwały nr 68/21 Rada Osiedla wskazała następujące inwestycje do realizacji w ramach budżetu 

inwestycyjnego Rady Osiedla: 

I. Doposażenie polany rekreacyjnej: 

• Budowa oświetlenia i monitoringu 

• Siłownia plenerowa 

• Wykonanie wiaty piknikowej 

• Wykonanie tablicy informacyjnej do umieszczenia mapy osiedla oraz Parku Leśnego Mścięcino 

II. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Wodnej (działka 33 i 40, obręb 3050) z 

przeznaczeniem na ogólnodostępne miejsce spacerowe, miejsce do wodowania małych łodzi, parking 

dla samochodów i przyczep podłodziowych oraz parking dla rowerów 

III. Remont chodnika przy ul. Ciesielskiej 

 
Sprawozdanie sporządził: 

Bogusław Owsianowski 
Przewodniczący Rady Osiedla Skolwin 


