
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA NOWE MIASTO za 2018 rok

1. W 2018 roku Rada Osiedla Nowe Miasto pracowała zgodnie z opracowanym planem pracy i planem finansowym.
W lutym, po wcześniejszym zgłoszeniu wniosku przez Przewodniczącą RO, dokonano, w drodze wyborów, zmiany
składu  Zarządu  RO.   Nowe  funkcje  pełnią:  Dariusz  Szklar  –  Wiceprzewodniczący,  Małgorzata  Cygalska  –
Sekretarz, Szymon Hofman – Członek Zarządu.

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
działanie  Rady  podjęte  zostało  na  podstawie  uchwały.  Kilkukrotnie  spotykaliśmy  się  z  Panem  Pawłem
Adamczykiem  i  jego  współpracownikami  z  WGKiOŚ  w  celu  ustalenia  kolejnych  działań  na  naszym  Osiedlu,
realizacji zgłoszonych przez Radę projektów i potrzeb aktualnych jak i z kilku ostatnich lat. Niestety duża większość
z naszych wspólnych ustaleń  nie została zrealizowana mimo, iż zapewniano nas, że prace są zaawansowane i
urzędnicy rozumieją jak ważne dla naszego Osiedla są te zadania. 

3. W  czasie  naszych  dyżurów  byliśmy  i  jesteśmy  otwarci  dla  naszych  mieszkańców  i  w  miarę  możliwości
zaangażowani  w  pomoc  w  celu  osiągnięcia  jak  najlepszego  rezultatu  pozytywnego  dla  mieszkańca.  W
odpowiednich instytucjach szukaliśmy wsparcia dla naszych działań w poniższych sprawach:

• przedłużenie linii autobusowej 87 bądź 61 na pętlę przy ul. Potulickiej,

• puszczenie składów tramwajów niskopodłogowych na linii 1 i 9

• oświetlenie ul. Czackiego i ul. Owocowej

• powstania wybiegu dla psów.

4. Dość  szeroka  korespondencja  we  wszystkich  sprawach  zgromadzona  jest  w  siedzibie  naszej  Rady.  Nasze
wystąpienia i interwencje skutkowały  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.  Cała
dokumentacja  spraw  realizowanych  w  2018  roku,  protokoły  i  uchwały  są  dostępne  do  wglądu  w  teczkach  w
siedzibie  naszej  Rady a  także  na naszej  stronie  internetowej  na  portalu  osiedla.szczecin.pl  umieszczonym  na
serwerze Urzędu Miasta.

5. Rada Osiedla Nowe Miasto prowadzi również funpage na Facebooku @ronowemiasto. Staramy się informować nie
tylko o naszych działaniach, ale także o wydarzeniach, pracach i remontach i ciekawostkach, które dotyczą naszego
Osiedla.

6. Inwestycją na Osiedlu jaką udało nam się doprowadzić do końca jest plac zabaw przy ul. Kaszubskiej. Bardzo długo
nad tym pracowaliśmy i cieszymy się, że w końcu powstał pierwszy miejski plac zabaw na naszym Osiedlu. Bardzo
nas cieszy również  fakt, że za każdym razem kiedy przechodzimy obok tego miejsca, widzimy tam bawiące się
dzieci. Udało nam się również po wielu latach starań doprowadzić  do oświetlenia ulic Czackiego i Owocowej (w
części wzdłuż Dworca Głównego).

7. Niestety wiele naszych projektów nie zostało zrealizowanych ze względu na zbyt  powolne działania urzędników
bądź  przeszkody  formalne.  Po  raz  kolejny  chcieliśmy  stworzyć  miejsce  przyjazne  zwierzętom.  Planowaliśmy
stworzenie wybiegu w tzw. Alei Kasztanowej. Miejsce to zostało zaakceptowane przez urzędników i aprobatę dla
takiego rozwiązania otrzymaliśmy też od Pana Prezydenta Miasta. Przekazaliśmy na ten cel pieniądze z funduszu
inwestycyjnego i jak w końcu udało się dotrzeć do etapu wstępnego projektowania po prawie roku czasu, okazało
się, że ze względu na plan zagospodarowania przestrzennego, nie może powstać tam  wybieg. Do tej pory czekamy
również  na realizację  wygranego w SBO projektu Równe chodniki dla Szczecina sprzed dwóch lat,  a także na
realizację  muralu,  który wygrał  rok  temu. Odbyliśmy również  szereg spotkań  dotyczących realizacji  rewitalizacji
Placu Batorego.  Niestety mimo całego naszego zaangażowania  i  obietnic  ze strony urzędników po raz kolejny
projekt ten nie doczekał się sfinalizowania. Planowaliśmy również rewitalizację placu przy ul.  3-go Maja, niestety
„ułańska  fantazja” urzędników w projektowaniu nie pokrywała się w żadnym stopniu z możliwościami finansowymi
Rady i po raz kolejny musieliśmy „obejść się smakiem”.

8. W  ramach  Szczecińskiego  Budżetu  Obywatelskiego  zgłosiliśmy  kilka  projektów  do  weryfikacji  i  przyjęcia  do
głosowania. Pod głosowanie zostały przyjęte projekty dotyczące przebudowy chodnika na ul. Powstańców Wlkp.
wzdłuż  osiedla Polonia, kontynuacji naszego projektu „Równe chodniki dla Szczecina” (na realizację pierwszego
etapu czekamy do tej  pory),  rewitalizacji  placu przy  ul.  3-go Maja,  oświetlenia ul.  Czackiego.  Niestety żaden z
projektów nie spotkał się z wystarczającym zainteresowanie mieszkańców, aby mógł wygrać i zostać skierowany do
realizacji. Na tym przykładzie najlepiej widać poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy Osiedla. Najczęściej
kończy się na głośnym wyrażaniu życzeń, które najczęściej nie są związane z faktycznymi możliwościami, a jak ktoś
inny proponuje zmiany korzystne dla mieszkańców, to najgłośniej  domagający się  zmian nie są  wstanie  nawet
zagłosować, nie mówiąc już o zachęceniu sąsiadów do wspólnego działania dla wspólnego dobra. 

9. 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 im swoje uwagi. Dużo spraw udało się załatwić wspólnie, za
co należą się podziękowania.

10. Przyznane środki na inicjatywy społeczno-integracyjne zostały wykorzystane w całości na zorganizowanie Festynu
z okazji Dnia Dziecka. Festyn odbył się w miesiącu czerwcu, Spotkał się on z dużym zainteresowaniem dorosłych i
dzieci. Kolejnymi imprezami jakie zorganizowaliśmy na terenie naszego osiedla były Dni Papieskie i Mikołajki.

11. Jak  wynika  z  powyższych  informacji,  w  roku 2018  dla  mieszkańców zamieszkujących  nasze  osiedle,  w miarę
naszych  skromnych  możliwości  finansowych  i  organizacyjnych  udało  nam  się  zorganizować  lub  być
współorganizatorem jak poniżej,

• Turniej Szermierki,

• Festyn Rodzinny Witajcie Wakacje,



• Festyn Rodzinny z okazji 50-lecia istnienia SP nr 61

• Dni Papieskie,

• Wyjazd na Lagunę,

• Mikołajki.
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
przeciągane 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:
���� jest zbyt mało 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 rozwiązania w sprawie ulicy Kolumba,
���� słaba komunikacja miejska

13. Nie  zauważamy  też  szczególnego  zainteresowania  sprawami  związanymi  z  naszym  osiedlem  zarówno
Mieszkańców jak i Radnych Miasta z naszego okręgu.

14. 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.

15. Działalność finansowa Rady Osiedla jest przedstawiona w naszym sprawozdaniu finansowym za powyższy okres i
jest  zgodna  z  założeniami  budżetowymi  na  2018  rok,  co  jest  zaakceptowane  przez  jednostkę  uprawnioną  w
Urzędzie  Miejskim.  Staraliśmy się  należycie  i  na  miarę  naszych  możliwości  zagospodarować  powierzone  nam
środki  finansowe.  Podobnie  sprawa  przedstawiała  się  z  przyznanymi  nam  środkami  na  inicjatywy  społeczno-
integracyjne.

16. 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.
• 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 chcą  coś  zmienić  i  zrobić  coś  dla swojego najbliższego otoczenia -  Rada
Osiedla Nowe Miasto da od siebie całe swoje zaangażowanie iniech to będzie nasz wspólny sukces.
Tą drogą zachęcamy wszystkich mających coś do zrobienia, powiedzenia i chcących uruchomić swoją pasję
aktywności społecznej, do współpracy. 

Adres e mail:
rada@nowemiasto.szczecin.pl                Przewodniczący Rady Osiedla

Nowe Miasto

Teresa Warelis




