Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Skolwin
w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.
1. W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla Skolwin działała w następującym składzie:
Zarząd:
Bogusław Owsianowski
- Przewodniczący
Hubert Henszel
- Wiceprzewodniczący
Beata Araszkiewicz-Ochota
- Skarbnik
Paweł Komar
- Sekretarz
Michał Gajgałowicz
- Członek Zarządu
Członkowie: Jacek Glonek
Krzysztof Jardzewski
Paweł Kurek
Tomasz Obolewicz
Agnieszka Dukat
Patrycja Dukat
Renata Łażewska
Monika Niklas
Ewa Adamczyk
Urszula Nowosielska
2. Rada Osiedla Skolwin realizowała działania statutowe reprezentując mieszkańców osiedla
Skolwin wobec organów miasta, jednostek administracyjnych, samorządowych i innych,
których kompetencje wiązały się z poruszanymi problemami mieszkańców.
3. Działalność Rady Osiedla Skolwin.
a) W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 zebrania walne stacjonarne oraz 4 zebrania
walne korespondencyjne, podjęto 23 uchwały, rozpatrzono 8 wniosków
o dzierżawę gruntu oraz 1 wniosek o nadanie nazwy urzędowej ulicy.
b) Zebrania walne stacjonarne odbyły się w dniach: 15 stycznia 2020 r., 5 lutego 2020 r.
i 4 marca 2020 r., natomiast zebrania walne korespondencyjne odbyły się w dniach:
3 czerwca 2020 r., 12 sierpnia 2020 r., 30 sierpnia 2020 r. i 28 października 2020 r.
Głosowania podczas zebrań korespondencyjnych odbywały się drogą mailową
w terminie określonym przez Przewodniczącego. Wobec wymaganego kworum
wszystkie zebrania walne zarówno stacjonarne jak i korespondencyjne były
prawomocne i mogły się odbyć bez przeszkód.
c) W okresie od 8 stycznia do 4 marca 2020 r., w każdą środę w godzinach 18:00-19:00
pełnione były dyżury Radnych, w trakcie których mieszkańcy mieli możliwość
uzyskania informacji, zgłoszenia problemów lub poparcia dla różnych inicjatyw.
d) W dniu 6 marca 2020 przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla spotkali się z Panem
Prezydentem Michałem Przepierą. Tematem spotkania była realizacja inwestycji
drogowych na terenie Osiedla Skolwin, dla których gotowe były dokumentacje
projektowe i wydane zostały pozwolenia na budowę.
Dzięki wnioskom do budżetu Miasta Szczecina złożonym przez Przewodniczącą Rady
Miasta i Radną Osiedla Skolwin Panią Renatę Łażewską udało się zapewnić
finansowanie dla:
 przebudowy skrzyżowania ulic Stołczyńska-Celulozowa-Orna,
 przebudowy ulicy Łomżyńskiej,
 wykonania boiska ze sztuczną nawierzchnią o zadaszeniu pneumatycznym
przy ul. Stołczyńskiej 106.

Wyżej wymienione inwestycje są obecnie na etapie realizacji.
e) W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej Pan Paweł Adamczyk wystosował pismo, na mocy którego działalność
szczecińskich Rad Osiedli została ograniczona do niezbędnego minimum. Z dniem
11 marca 2020 r. zawieszone zostały cotygodniowe dyżury Radnych oraz wszystkie
stacjonarne posiedzenia walne.
f) W dniu 5 maja 2020 r. Sekretarz Rady Osiedla opracował wspólnie z Panem Piotrem
Starzyńskim, Głównym Specjalistą Domu Kultury Klub Skolwin treść pisma do Pana
Prezydenta Michała Przepiery w sprawie podłączenia siedziby Domu Kultury Klub
Skolwin do sieci szerokopasmowego internetu. W następstwie niniejszego pisma
Wydział Informatyki Urzędu Miasta przeprowadził postępowanie przetargowe na
zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza do gminnej sieci światłowodowej, a na
przełomie listopada i grudnia 2020 r. do siedziby Domu Kultury Klub Skolwin
doprowadzono łącze światłowodowe.
g) Na mocy decyzji Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rada Osiedla
otrzymała wielorazowe maseczki ochronne, które zgodnie z wolą Radnych zostały
przekazane uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Karpackiej 29
oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Kamiennej 22
h) Na mocy uchwały nr 36/20 udostępniono siedzibę Rady Osiedla Stowarzyszeniu
„Solidarne Kobiety Zawsze”, które miało udzielać bezpłatnych porad prawnych
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Niestety z powodu pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2 dyżury Stowarzyszenia nie mogły się odbywać.
i) Na mocy uchwały nr 42/20 pozytywnie zaopiniowano projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn.: „Skolwin Port 3”, który uwzględniał uwagi
i wnioski Radnych zgłoszone w załączniku do uchwały Nr 17/19.
j) Z inicjatywy Sekretarza Rady Osiedla rozpoczęto akcję zbierania głosów pod
propozycją lokalizacji paczkomatu na terenie Osiedla Skolwin. W promocję pomysłu
zaangażowali się pozostali Radni Osiedla, członkowie Klubu Seniora Don Senior,
Stowarzyszenia Skolwin i My, lokalny portal informacyjny Skolwin.info i inne
instytucje. Wsparcia udzielili także sąsiedzi z osiedli Stołczyn i Bukowo. Dzięki zebraniu
ponad 500 głosów mieszkańców oraz zgodzie właściciela sklepu Malaga w dniu 22
października 2020 r. przy ul. Stołczyńskiej 144A firma InPost zainstalowała paczkomat,
który w dobie pandemii i ograniczeń z nią związanych znacząco ułatwił mieszkańcom
odbieranie i nadawanie przesyłek.
k) Przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla wzięli udział w zdalnym spotkaniu Komisji ds.
Budżetu i Rozwoju w trakcie którego omawiano proponowaną przez WGK procedurę
przyznawania środków na działalność statutową RO oraz jednoczesne zmniejszenie
środków na działalność statutową Rady Osiedla Skolwin o 9974 zł. Pomimo sprzeciwu
wielu Rad Osiedli Szczecina (w tym Rady Osiedla Skolwin) zmiany zostały
przegłosowane na sesji Rady Miasta w dniu 28 lipca 2020 r.
l) Radni Osiedla zapoznali się z przygotowanym na zlecenie Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta projektem Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Szczecin na lata 2020-2025. Po wnikliwej analizie dokumentu w dniu
8 października 2020 r. przygotowano pismo zawierające listę uwag do projektu tego
programu.
m) W sezonie letnim Rada Osiedla wielokrotnie zabiegała o należyte utrzymanie
i pielęgnację terenów zielonych na terenie osiedla. W następstwie pism kierowanych
do ZBiLK oraz ZUK stałym utrzymaniem objęto tereny polany rekreacyjnej przy

ul. Orłowskiej, skweru przed muralem Gen. Boruty-Spiechowicza oraz skweru przy
Szczecińskim Żurawiu. ZDiTM przeprowadził natomiast akcję oczyszczania pasa
drogowego i chodników na terenie Osiedla.
n) Zarząd Rady Osiedla w celu jak najlepszego kontaktu z mieszkańcami prowadził profil
Rady Osiedla w medium społecznościowym Facebook, udostępniał informacje
o działaniach Rady za pośrednictwem portalu internetowego Skolwin.info jak również
umieszczał ogłoszenia Rady Osiedla i komunikaty Urzędu Miasta na stronie
internetowej Rady oraz w gablocie informacyjnej zainstalowanej przy ul. Stołczyńskiej
142.
o) Zarząd Rady Osiedla w celu skutecznego zgłaszania spraw wymagających pilnej
interwencji odpowiednich służb prowadził profil Rady Osiedla w aplikacji Alert Szczecin
za pośrednictwem którego w okresie sprawozdawczym dokonano 9 zgłoszeń.
p) Rada Osiedla współpracowała z placówkami oświatowymi oraz lokalnymi instytucjami
i stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie osiedla, m.in.:











Szkołą Podstawową nr 44,
Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym,
Domem Kultury „Klub Skolwin”,
Klubem Seniora „Don Senior”,
Parafią pw. Chrystusa Króla,
Parafialnym Zespołem Caritas,
Klubem Honorowych Dawców Krwi,
Lokalną Organizacją Gospodarczą „Odroujście’,
Stowarzyszeniem „Skolwin i my”,
Osiedlowym Klubem Sportowym „Świt”.

q) W dniu 29 sierpnia 2020 r. Rada Osiedla była współorganizatorem wydarzenia
związanego z symbolicznym wodowaniem pomostu na powstającej Stanicy
Wodniackiej „Wodna”. Wydarzenie połączone było z wycieczką kajakową do wraku
betonowca na jeziorze Dąbie. Oprócz licznej grupy mieszkańców Skolwina i Szczecina
w wydarzeniu wzięli udział: kapitan żeglugi wielkiej i śródlądowej Włodzimierz Grycner
oraz zespół IGA’cki Band. Niestety z powodu obostrzeń związanych z pandemią
koronawirusa SARS-CoV-2 nie mogły się odbyć niżej wymienione, pozostałe
zaplanowane wydarzenia i konkursy o charakterze integracyjno-społecznym:



„Centralny” festyn z okazji Dnia Dziecka zaplanowany na dzień 7 czerwca 2020 r.
Rodzinny festyn parafialny zaplanowany na dzień 20 czerwca 2020 r.

r) Rada Osiedla złożyła wniosek do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu
i Młodzieży uzyskując w ten sposób środki na ustawienie i przyozdobienie osiedlowej
choinki bożonarodzeniowej na skwerze przy muralu poświęconym Generałowi
Mieczysławowi Borucie-Spiechowiczowi. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią
koronawirusa SARS-CoV-2 wydarzenie to nie mogło być niestety połączone
z bożonarodzeniowymi warsztatami plastycznymi oraz konkursem na najładniejszą
ozdobę świąteczną tak jak to miało miejsce w roku 2019.
s) Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2
przedstawiciele Rady Osiedla nie mogli wziąć udziału w przekazaniu placów budowy
pod modernizację ulicy Łomżyńskiej oraz skrzyżowania ulic Stołczyńskiej, Celulozowej

i Ornej. Dokumentacja z przekazania placów budów została dostarczona na skrzynkę
mailową Rady w formie elektronicznej.
4. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie prac i przekazanie do użytku polany
rekreacyjnej przy ul. Orłowskiej. Polana powstała dzięki staraniom Przewodniczącej Rady
Miasta i Radnej Osiedla Skolwin Pani Renaty Łażewskiej.
5. Na tym sprawozdanie zakończono.
Sprawozdanie sporządził:
Paweł Komar
Sekretarz Rady Osiedla

