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1. W 2016 roku Rada Osiedla Nowe Miasto pracowała zgodnie z opracowanym planem pracy i planem finansowym. Był to 

pierwszy  rok kalendarzowy pracy w nowym składzie rady. Zaszła też potrzeba zmian personalnych w składzie zarządu. W 
marcu odszedł na zawsze, pełniący przez 13 lat funkcję Przewodniczącego naszej rady p. Tadeusz Groszyk. Dokonano nowego 
wyboru zarządu rady i przewodniczącego. Z różnych względów, z pracy w radzie zrezygnował też skarbnik i w składzie rady 
pozostało  10 radnych.  

2. W tym okresie odbywały się posiedzenia Prezydium Zarządu, posiedzenia Rady Osiedla w całości, dyżury, jak i udział w różnych 
spotkaniach zainicjowanych przez UM. Z naszych spotkań sporządzane były protokoły, a każde działnie rady podjęte na zostało 
podstawie uchwały. Współpracowaliśmy z WGKiOŚ w zakresie utworzenia nowego serwera strony internetowej. W 2016 roku   
nasza strona internetowa nie działała, ale obecnie wszystkie materiały za ten okres są do wglądu dla wszystkich mieszkańców i 
obecnie aktualizujemy na bieżąco. Cała dokumentacja spraw, które dokonano w 2016 roku, protokoły i uchwały są dostępne do 
wglądu w teczkach w siedzibie naszej rady. 

3. W czasie naszych dyżurów byliśmy i jesteśmy otwarci dla naszych mieszkańców i w miarę możliwości zaangażowani w pomoc w 
celu osiąknięcia jak najlepszego rezultatu pozytywnego dla mieszkańca. W odpowiednich instytucjach szukaliśmy wsparcia dla 
naszych działań w sprawie ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na naszym osiedlu, zdyscyplinowania właścicieli 
lokali rozrywkowych  i pubów, przywrócenia linii komunikacji miejskiej, poprawa bezpieczeństwa  pieszych poprzez remonty 
chodników i  poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzmożone patrole Policji i Straży Miejskiej. Zaangażowani też 
byliśmy i jesteśmy nadal w stworzenie bezpłatnego parkingu przy ulicy Potulickiej. Dość szeroka korespondencja we wszystkich 
sprawach zgromadzona jest w siedzibie naszej rady. Nasze wystąpienia i interwencje skutkowały z  różnymi efektami, niestety  
nie wiele spraw może załatwić rada i w niewielu sprawach instytucje odpowiedzialne za ich załatwienie liczą się z opinią rady. 
Natomiast jako rada opiniowaliśmy wiele spraw dla tych instytucji i zawsze były one podjęte w formie uchwały i przekazane w 
terminie.  

4. Inwestycję na osiedlu jaką udało nam się doprowadzić do końca był remont placu przy ulicy Czarnieckiego. Plac wyrównano, 
wyłożono pytami i zagospodarowano część terenu wysiewając trawę, sadząc drzewka i krzewy oraz róże i krokusy. Część placu 
pozostawiono jako miejsca parkingowe. Bardzo naciskaliśmy na rozpoczęcie remontu placu Batorego, którego plan 
zagospodarowania wykonano ze środków inwestycyjnych naszej rady, a którego wdrożenie do realizacji było w ubiegłym roku 
nie do wykonania. Tu nie mieliśmy siły przebicia – nie z naszej winy remontu nie udało się przeprowadzić. Bardzo 
zaangażowaliśmy się w projekt stworzenia miejsca przyjaznego zwierzętom. Planowaliśmy stworzenie wybiegu dla psów u 
zbiegu ulic Potulicka i Czarnieckiego. Daleko posunięte już plany skończyły się niepowodzeniem jedną decyzją Prezydenta, 
który zakazał przekazania placu dla rady tłumacząc innymi rozwiązaniami zagospodarowania. W ramach inwestycji zgłosiliśmy 
projekt przebudowy placu na którym znajduje się stacja roweru miejskiego wzdłuż ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Narutowicza 
do ulicy Owocowej. Projekt przyjęty do wykonania w 2017 roku w ramach którego wykonana zostanie nakładka asfaltowa lub z 
płyt, posadowione nowe ławki i wykonane nowe ogrodzenie oraz nasadzenia drzew i krzewów. Inwestycja zgłoszona przez 
naszą radę i przyjęta do realizacji w bieżącym rokujest wykonanie oświetlenia ulicy Owocowej i Czackiego.  

5. W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zgłosiliśmy 6 projektów do weryfikacji i przyjęcia do glosowania. Projektem 
który został przyjęty do realizacji jest „Równe chodniki dla miasta Szczecina”. Pozostałe projekty w tym bezpłatny parking przy 
ulicy Potulickiej nie otrzymał potrzebnej liczby głosów, ale współdziałamy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Kolejarz nad wdrożenie 
tego zamierzenia do realizacji. Wykonany remont ulicy Potulickiej i Narutowicza wymaga wciąż dodatkowych prac. Za naszą 
interwencją dostawiono więcej koszy śmietnikowych i doprowadzono do porządku plac na pętli tramwajowej. Zaopiniowaliśmy 
pozytywnie projekt przebudowy chodników i ulicy Piekary. Czekamy na realizację, której zakończenia zaplanowano na III kwartał 
2017 roku. 

6. Dość ważną i priorytetową sprawą na naszym osiedlu jest bezpieczeństwo publiczne naszych mieszkańców. Dlatego ściśle 
współpracowaliśmy i współpracujemy z Policją i Strażą Miejską. Na spotkania rady zgłaszają się przedstawiciele tych służb i na 
bieżąco przekazujemy swoje uwagi. Dużo spraw udało się załatwić wspólnie, za co należą się podziekowania. 

7. Przyznane środki na inicjatywy społeczno-integracyjne zostały wykorzystane w całości na zorganizowanie Festynu z okazji Dnia 
Dziecka. Festyn odbył się w miesiącu czerwcu z dużym zainteresowaniem dorosłych i dzieci i frekwencją. Masową imprezę jaką 
zorganizowaliśmy były też Dni Papieskie i Mikołajki. 

8. Podjęliśmy ostateczną decyzję co do nowej siedziby naszej rady. Po dokonanych oględzinach stwierdziliśmy, że po wykonaniu 
odwilgotnienia i remontu pomieszczenia, nową siedzę będziemy mieli przy ulicy Kaszubskiej 46. Dokonano pomiarów i kalkulacji 
kosztów remontu i obecnie trwają działania z wyłonieniem firmy, która wykona remont i przystosuje pomieszczenie do 
zagospodarowania. 

9. W minionym roku dużym wyzwaniem dla wszystkich rad było wdrożenie nowej polityki finansowej. Wprowadzenie nowych kodów 
do rozliczenia kosztów i planowania przychodów jest dla wszystkich dużym wyzwaniem. Borykamy się jako radni, ale też zwykli 
mieszkańcy z trudnościami, jakie wymaga księgowość. Uczestniczyliśmy w szkoleniu a rozliczenie planu finansowego wykonane 
zostało prawidłowo.  

10. Każde nasze działanie podjęte jest na podstawie uchwały i na naszej stronie internetowej można zapoznać się z ich treścią z 
której wynika, jakie działania prowadzone były ze środków statutowych naszej rady. Zawsze zachęcamy mieszkańców do 
czynnego uczestnictwa w działaniach prowadzonych na ich rzecz i do zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji do wykonania. 
W miarę naszych możliwości jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.  

11.  Jak wynika z powyższych informacji, w roku 2016 dla mieszkańców zamieszkujących nasze osiedle, w miarę naszych 
skromnych możliwości finansowych i organizacyjnych udało nam się zorganizować lub być współorganizatorem jak poniżej: 

        - wyjazd autokarowy do Starej Rudnicy, 
        - turniej szermierki, 
         - Festyn Rodzinny, 
         - Festyn z okazji Dnia Dziecka, 
         - Dni Papieskie, 
         - Mikołajki, 
         - Wigilię. 

Dążeniem naszym jest, aby nasze poczynania trafiały w oczekiwania i potrzeby każdego z naszych mieszkańców. 
Oczekujemy też na nowe propozycje do zorganizowania na terenie naszego osiedla, tak aby zintegrować wszystkich 
mieszkańców. 

 

12. Jako członkowie Rady Osiedla zauważamy również niemoc w interweniowaniu i wykonaniu pewnych spraw dotyczących 
naszego osiedla. Wszystkie nasze zamierzenia i plany są ze wszystkich stron analizowane i przeciągnięte w czasie. Nie mamy 



możliwości na bieżąco informowania mieszkańców, którzy przychodzą na nasze dyżury i ze zdziwieniem stwierdzają, że nasze 
kompetencje są niewielkie. Nie mamy wpływu na trwające już inwestycje miejskie, na liczbę punktów sprzedaży alkoholu, na 
kolejność wykonania robót naprawczych, na wstrzymanie lub przyspieszenie pewnych działań mających związek z naszym 
osiedlem. Chcemy zauważyć, że na naszym osiedlu: 

���� nie ma placów zabaw , 
���� istnieje duże skupisko punktów sprzedaży alkoholu, co sprzyja dewastacji i chuligaństwu,  

���� istniej duże skupisko klubów nocnych i pubów, 

���� brak miejsc parkingowych, 

���� brak jest terenów zieleni i przestrzeni do wypoczynku, 

���� brak konsultacji w sprawie zamierzeń inwestycyjnych na osiedlu 

���� brak świateł w kluczowych punktach przystanków tramwajowych i skrzyżowań ulic naszego osiedla, 

���� brak rozwiązania w sprawie ulicy Kolumba, 

���� słaba komunikacja miejska 
       Nie zauważamy też szczególnego zainteresowania sprawami związanymi z naszym osiedlem , naszych mieszkańców.  
 

13. Mamy też swoje sukcesy związane ze współpracą z różnymi placówkami, domami kultury, przedstawicielami organizacji 
społeczno-porządkowymi, miejskimi, ekologicznymi i ze szkołami na naszym osiedlu. Współuczestniczymy w organizowaniu, 
finansowaniu różnych wyjazdów, festynów i imprez. Tradycyjnie już pomyślnie układa nam się współpraca ze szkołami 
znajdującymi się na naszym osiedlu, a mianowicie ze Szkołą Podstawową nr 61, i z Zespołem Szkół nr 4. 

14. Działalność finansowa Rady osiedla jest przedstawiona w naszym sprawozdaniu finansowym za powyższy okres i jest zgodna z 
założeniami budżetowymi na 2016 rok., co jest zaakceptowane przez jednostkę uprawnioną w Urzędzie Miejskim. Staraliśmy się 
należycie i na miarę naszych możliwości zagospodarować powierzone nam środki finansowe do naszej dyspozycji. Podobnie 
sprawa przedstawiała się z przyznanymi nam środkami na inicjatywy społeczno-integracyjne. 

15. Na bieżący rok mamy opracowany plan pracy i zachęcamy wszystkich do zapoznania się i czynnego udziału. 
 

Serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę należą się:  
 

• Członkom Rady Osiedla za Wasze zaangażowanie, pracę i współpracę a zwłaszcza dla Prezydium.  

• Naszym mieszkańcom za wszelkie informacje, uwagi, propozycje i inną pomoc - serdecznie dziękuję. 

• Dyrektorom szkół z naszego osiedla za otwartość i dobrą współpracę. 

• Dyrekcji Domu Kultury Słowianin za wyjątkową otwartość do współpracy. 

• Radnym Rady Miasta, Opiekunom z WGKiOŚ w Urzędzie Miasta, Policji i Straży Miejskiej,  
 
Podsumowanie:  
Rada działa w zminimalizowanym składzie – 10 osób, pomimo to staramy się wywiązywać z powierzonych nam zadań i 
środków finansowych właściwie i z pełnym zaangażowaniem. Wymagania jakie stawia nam Urząd Miasta są duże. 
Mieszkańcy ze swojej strony nie dają nic. Nie angażują się w sprawy osiedla nawet w akcjach promowanych przez media, a 
organizowanych przez Urząd Miasta. Życzylibyśmy sobie aby współpraca była bardziej sprawna i otwarta. 

 

 
Osiedle NOWE MIASTO – to nasze wspólne dobro, miejsce do mieszkania i działalności na rzecz nas wszystkich – tych 
najmłodszych i tych najstarszych. My, jako wybrani przedstawiciele do Rady Osiedla przez naszych mieszkańców, - mamy 
wiele wspólnych celów i wiele jeszcze do zrobienia. Mieszkańcy nam zaufali - dając mandat zaufania, a my nadal będziemy 
się starać, aby uczynić wszystko dla dobra naszego miasta i Osiedla i aby nie zawieść oczekiwań naszych wyborców.  
Razem i wspólnie z tymi, którzy jeszcze chcą coś zmienić i zrobić dla swojego środowiska - Rada Naszego Osiedla da od 
siebie swoje osobiste zaangażowanie i to będzie nasz wspólny sukces, który uwieńczy naszą wspólną współpracę dla 
dobra nas wszystkich! 
Tą drogą zachęcamy wszystkich mających coś do zrobienia, powiedzenia i chcących swą pasję aktywności społecznej 
uruchomić, do współpracy. Mamy nadzieję, że nawet przy zmianie siedziby naszej rady, odnajdziemy się dla dobra naszego 
osiedla.   
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