Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Skolwin
w okresie 7 kwietnia – 31 grudnia 2019 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 Rada Osiedla Skolwin zebrała się 9 razy, podjęła 25
uchwał, rozpatrzyła 5 wniosków o dzierżawę gruntów oraz 2 wnioski o nadanie nazwy
urzędowej ulicy.
b) Zebrania walne Rady Osiedla Skolwin odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca
za wyjątkiem miesiąca lipca. Wobec wymaganego kworum wszystkie zebrania walne
były prawomocne i mogły się odbyć bez przeszkód.
c) 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) Rada Osiedla Skolwin udostępniała swoją siedzibę Stowarzyszeniu „Solidarne Kobiety
Zawsze”, które w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9:00-12:00 udzielało
bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.
e) Zarząd Rady Osiedla Skolwin brał udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych
przez Gminę Miasto Szczecin m.in. z zakresu działalności statutowej, prowadzenia
gospodarki finansowej oraz ochrony danych osobowych. Przedstawiciele Rady Osiedla
Skolwin brali także udział w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa zorganizowanym
przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie.
f) W odpowiedzi na liczne głosy sprzeciwu mieszkańców osiedla dotyczące planowanej
budowy zakładu produkcji składników odżywczych z łososia Rada Osiedla Skolwin
podjęła uchwałę, w następstwie której Zarząd dokonał wnikliwej analizy raportu
o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji i przygotował pismo
stanowiące załącznik do w/w uchwały, zawierające wykaz uwag i wniosków
dotyczących tej inwestycji. Przewodniczący Rady Osiedla Skolwin wraz z mieszkańcami

brał udział w Sesji Rady Miasta Szczecina w dniu 25 czerwca 2019 r.,
w trakcie której poruszony został problem przedmiotowej inwestycji.
g) Zarząd Rady Osiedla Skolwin w celu jak najlepszego kontaktu z mieszkańcami założył
i prowadzi profil Rady Osiedla w medium społecznościowym Facebook oraz nawiązał
współpracę z lokalnym portalem internetowym Skolwin.info, który na bieżąco
informuje o działaniach Rady Osiedla. Ponadto Zarząd wystąpił z wnioskiem do Urzędu
Miasta o zainstalowanie na terenie osiedla gabloty informacyjnej, w której
umieszczane są komunikaty Urzędu Miasta oraz ogłoszenia Rady Osiedla.
h) Zarząd Rady Osiedla Skolwin w celu skutecznego zgłaszania spraw wymagających
pilnej interwencji odpowiednich służb założył i prowadzi profil Rady Osiedla w aplikacji
Alert Szczecin za pośrednictwem której w okresie sprawozdawczym dokonano 16
zgłoszeń.
i) Rada Osiedla Skolwin utrzymywała ścisłą współpracę z placówkami oświatowymi oraz
lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie osiedla, m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkołą Podstawową nr 44,
Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym,
Filią Przedszkola Publicznego nr 77,
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”,
Stowarzyszeniem „Panorama Rozlewiska Odry”,
Osiedlowym Klubem Sportowym „Świt”.

W ramach tej współpracy Rada Osiedla Skolwin była współorganizatorem wydarzeń
i konkursów o charakterze integracyjno-społecznym m.in.:
•
•
•
•
•
•
j)

Rodzinnego festynu parafialnego,
Festynu z okazji Dnia Dziecka,
Festynu „Na dobry początek”,
„Święta pieczonego kartofla”,
„Biegu Krzyśka”,
Wigilia dla seniorów.

Rada Osiedla Skolwin złożyła wnioski do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu
i Młodzieży uzyskując w ten sposób środki na realizację następujących zadań:
• Wakacyjnej akademii robotyki – zajęć z budowania i programowania robotów
dla dzieci i młodzieży
• Ustawienia i przyozdobienia osiedlowej choinki bożonarodzeniowej –
wydarzenia połączonego z bożonarodzeniowymi warsztatami plastycznymi
oraz konkursem na najładniejszą ozdobę świąteczną.
k) Przedstawiciele Rady Osiedla Skolwin wzięli udział w następujących wydarzeniach
związanych z odbiorami oraz otwarciem następujących inwestycji realizowanych na
terenie osiedla:

•
•
•

Uroczystym odsłonięciu murali przy ul. Stołczyńskiej,
Uroczystym otwarciu placu zabaw Filii Przedszkola Publicznego nr 77,
Uroczystym odsłonięciu rzeźby „Szczecińskie żurawie” na skwerze przy
ul. Stołczyńskiej,
• Odbiorem wyremontowanej ulicy Huculskiej,
• Odbiorem polany turystycznej przy ul. Orłowskiej.
l) Przedstawiciele Rady Osiedla Skolwin wzięli udział w uroczystych obchodach 100-lecia
Polskiego Czerwonego Krzyża, w trakcie których Przewodniczący Rady Osiedla odebrał
okolicznościowy medal przyznany Radzie Osiedla Skolwin przez Klub Honorowych
Dawców Krwi.
m) Wychodząc naprzeciw problemom zgłaszanym przez mieszkańców podczas
cotygodniowych dyżurów Zarząd Rady Osiedla Skolwin kierował pisma do właściwych
instytucji takich jak:
• Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – w sprawach dotyczących komunikacji
miejskiej, porządkowania pasa drogowego oraz przeglądu drzewostanu
wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
• Zakład Usług Komunalnych – w sprawach związanych z utrzymaniem czystości,
pielęgnacją terenów zielonych oraz usunięciem usterek zagrażających zdrowiu
i życiu osób korzystających z placu zabaw u zbiegu ulic Pancernej
i Artyleryjskiej,
• Łowczy Miejski – w sprawie odłowienia dzików stanowiących realne
zagrożenie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 44
• Straż Miejska – w sprawie nielegalnych składowisk śmieci.
n) Rada Osiedla Skolwin złożyła następujące wnioski do Budżetu Miasta Szczecina na rok
2020:
• remont ul. Łomżyńskiej,
• remont ul. Nowy Świat,
• remont ul. Stolarskiej,
• remont ul. Ciesielskiej,
• budowa przedłużenia ul. Inwalidzkiej do Przęsocina,
• remont Skrzyżowania ulic Stołczyńskiej, Celulozowej i Ornej,
• remont ul Bernardyńskiej,
• remont ul. Saperskiej,
• budowa polany rekreacyjnej w lasku przy ul. Celulozowej,
• budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Stołczyńskiej,
• budowa skateparku na polanie rekreacyjnej przy ul. Orłowskiej,
• budowa obiektu socjalnego z trybunami przy obiekcie sportowym MOSRiR
przy ul. Stołczyńskiej 100,
• remont kamienic na terenie osiedla Skolwin,
• remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 44,
• remont ogrodzenia Domu Kultury „Klub Skolwin”,
• budowa boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
4. Na tym sprawozdanie zakończono.
Sprawozdanie sporządził:

Paweł Komar
Sekretarz Rady Osiedla

