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Wprowadzenie 

 

W dniach 12.06.2017 r. oraz 16.09.2017 r. na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta 

Szczecin nr 195/17 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok przeprowadzone zostały 

konsultacje z mieszkańcami Miasta Szczecin.  

 

1. Przedmiot raportu 

 

Przedmiotem niniejszego Raportu jest informacja z przebiegu procesu konsultacji 

oraz prezentacja zgłoszonych do projektu budżetu na rok 2018 propozycji przez 

mieszkańców Szczecina oraz Rady Osiedli.  

 

2. Cel konsultacji społecznych  

 

Celem konsultacji społecznych było poinformowanie mieszkańców Szczecina o kształcie 

istotnego dla Miasta dokumentu – projektu budżetu, w tym także o jego założeniach 

oraz zebranie opinii i uwag do projektu, tak aby dostosować go jak najlepiej do potrzeb 

mieszkańców. 

 

3. Przebieg konsultacji społecznych 

 

Konsultacje społeczne Budżetu Miasta Szczecin na rok 2018 r. zostały przeprowadzone 

za pomocą następujących narzędzi dialogu społecznego: 

 

 Zebranie propozycji inwestycji od Rad Osiedli w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. 

i omówienie ich na spotkaniu z Prezydentem w maju 2017 r.,  

 Spotkania z mieszkańcami w dniach 12.06.2017 r. oraz 16.09.2017 r. w sali sesyjnej 

Urzędu Miasta Szczecin. 
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4. Spotkania z mieszkańcami 

I. Spotkanie konsultacyjne w dniu 12.06.2017r.  

Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców Szczecina z zasadami tworzenia budżetu 

Miasta oraz zebranie uwag i propozycji do budżetu, który zostanie przedstawiony 

mieszkańcom Szczecina we wrześniu 2017 r.  

W powyższych konsultacjach społecznych wzięło udział 29 osób. Poza przedstawicielami 

Urzędu: Prezydentem Miasta Szczecin Panem Piotrem Krzystkiem, Zastępcą Prezydenta 

Miasta Panem Michałem Przepierą, Skarbnikiem Miasta Panem Stanisławem Lipińskim oraz 

Dyrektorami Wydziałów uczestniczyli mieszkańcy Miasta Szczecin, Radni miejscy, Radni 

osiedlowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Spotkanie otworzył Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych – Pan Paweł Szczyrski. 

Powitał zebranych i poinformował o celach przeprowadzenia konsultacji. Następnie Skarbnik 

Miasta przedstawił powody, dla których debata nad budżetem odbywa się nieco wcześniej 

niż zwykle. Miasto chciałoby się lepiej przygotować i zaprosić do dyskusji szersze kręgi 

tj. stowarzyszenia, Rady osiedlowe i mieszkańców Szczecina. Przedstawił również 

podstawowe założenia do budżetu, wskaźniki budżetowe, źródła dochodów i strukturę 

wydatków Miasta oraz harmonogram prac budżetowych. Z uwagi na wcześniejsze 

rozpoczęcie opracowania budżetu planuje się, iż gotowy projekt budżetu zostanie 

przedłożony Radzie Miasta w dniu 20 października 2017 r.  

Na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 16.09.2017r. przedstawione zostaną 

dokładniejsze dane ukazujące poziom dochodów i wydatków, stopień nadwyżki operacyjnej, 

wysokość kredytów i środków unijnych, jakie Gmina pozyska. 

W dalszej części spotkania głos przekazano mieszkańcom, którzy podjęli dyskusję, 

poruszając następujące zagadnienia: 

 

1. Sprawa ulicy Kozielickiej – 150 m sięgacza 

Przy okazji remontu ulic Krzemiennej i Smoczej mieszkańcy chcieliby część kamienia 

granitowego wbudować w swój sięgacz. Rada Osiedla Podjuchy popiera wniosek 

mieszkańców.  

Mieszkańcy ulicy Kozielickiej posiadają projekt modernizacji ulicy, uzyskali również środki na 

modernizację. Inwestycja została oprotestowana, na skutek czego środki zostały cofnięte. 

Wobec braku dofinansowania ulica nie została zmodernizowana. W związku z planowaną 
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modernizacją ulic: Krzemiennej i Smoczej, mieszkańcy ulicy Kozielickiej chcieliby uzyskać 

część kostki brukowej na utwardzenie nawierzchni ulicy.      

Stanowisko Miasta: 

Wniosek zostanie skonsultowany z ZDiTM. 

2. Chodnik przy ul. Granitowej 

Zmieniona została wartość zadania z 750.000 zł do kwoty 540.000 zł. Rada Osiedla 

Podjuchy została zaskoczona sytuacją przy Parku Wolności. Okalający Park chodnik 

i miejsca parkingowe ażurowe nie zostały uwzględnione przez projektanta. Rada Osiedla 

prosi o poszerzenie zadania przebudowy chodnika przy ul. Granitowej, o uwzględnienie 

budowy ażurowych miejsc postojowych. Koszt zwiększy się o około 350.000 zł.   

Stanowisko Miasta: 

Zweryfikujemy wniosek, gdyż chodnik i miejsca postojowe miały być ujęte  w projekcie. 

3. Jak Prezydent zamierza zrealizować zamierzenia inwestycyjne na 600 mln zł skoro 

w ubiegłym roku zrealizowano inwestycje na 200 mln 

W dzielnicy Pogodno jest przewidzianych szereg inwestycji w tegorocznym i ubiegłorocznym 

budżecie. To są ulice: Mickiewicza, Traugutta, Libelta, strefa 30 w obrębie ulic: Reymonta, 

Przybyszewskiego, Grzegorza z Sanoka. W chwili obecnej nic się nie dzieje. Spowodowane 

są zapewne brakiem projektów i uzgodnień. Co zamierza Prezydent w obecnej sytuacji? 

Może zacząć projektowanie inwestycji w tym roku. 

Stanowisko Miasta: 

W projektowanie niektórych etapów wchodzimy w trakcie trwania roku budżetowego. 

To powoduje, że okres dwóch pierwszych kwartałów tracimy. Prace projektowe obecnie 

w niektórych przypadkach przewidywane są na 12 miesięcy z uwagi na uzgodnienia. Z tego 

m.in. powodu przystępujemy już do konsultacji zadań na rok 2018. W przypadku inwestycji 

dużych, np. ul. Brodzińskiego, z uwagi na ich zakres i skalę muszą być rozłożone na kilka 

etapów. Program Pogodno rozpisany jest do roku 2022. 

4. Pytanie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

oraz procenta obszarów objętych planami zagospodarowania 

Stanowisko Miasta : 
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Akty zbycia terenów miejskich są zawsze przy terenach przygotowanych, kiedy ich funkcja 

jest ściśle określona. W przypadku zbywania nieruchomości na rynku prywatnym i braku 

planu zagospodarowania przestrzennego nie da się wpłynąć na to co w przyszłości będzie.  

Zmiany przepisów wygaszały plany zagospodarowania przestrzennego Miasta. Obecnie 

Miasto jest objęte planami w około 50%. Dobrą stroną planów jest uporządkowanie 

przestrzeni. Złą jest zaś konieczność wypłacania odszkodowań w przypadku 

zapotrzebowania terenów na cele inwestycji miejskich. Plany muszą być uchwalane 

w sposób racjonalny.  

5. Pytanie dotyczące budowy kładki przy ul. Struga na wysokości Outletu 

oraz projektowania Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju  

W jednej z wersji Szczeciński Szybki Tramwaj był planowany na Osiedle Nad Rudzianką. 

Kiedyś zwracana była uwaga, aby na skrzyżowaniu ulic Dąbskiej i Gwarnej wybudować 

połączenie z ulicą Botaniczną, która by skomunikowała ten rejon miasta. W projekcie był 

planowany szybki tramwaj. Czy Miasto planuje w tym projekcie budowę łącznika Dąbskiej 

i Gwarnej z ulica Botaniczną?   

Stanowisko Miasta: 

Jeśli chodzi o budowę kładki na wysokości Outletu, nie przewidywaliśmy tego typu inwestycji 

i nie mamy jej w perspektywie kilku najbliższych lat. 

Odnośnie projektowania drugiego etapu Szybkiego Tramwaju, to jesteśmy na etapie 

konsultowania i wyboru projektu. W ubiegłym miesiącu rozmawialiśmy o trzech koncepcjach. 

Dwie z nich zostały skierowane do dalszego dopracowania. W najbliższych tygodniach 

będziemy wchodzić w etap konsultacji społecznych na temat projektu z uszczegółowieniem 

konkretnych rozwiązań.  

6. Czy remont ulicy Olszynki Grochowskiej i Kalenickiej będzie uzależniony 

od Szybkiego Tramwaju, który by ewentualnie przebiegał przy tych ulicach 

Stanowisko Miasta: 

Rada Osiedla wskazuje priorytety. Uwarunkowanie remontu zależy od tego jak priorytetowo 

Rada Osiedla go potraktuje. Rada Osiedla twierdzi że ulica Olszynki Grochowskiej miała być 

przyjęta do realizacji w tym roku.  

Dyrektor WGKiOŚ stwierdził, że zweryfikujemy sprawę zgłoszenia do realizacji ulicy Olszynki 

Grochowskiej.   
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7. Pytanie dotyczące terenu przy na końcu ulicy Przygodnej – ul. Taczaka  

Miasto w 2015 roku zaplanowało przetarg i zagospodarowanie tego terenu 

z przeznaczeniem na park. W chwili obecnej nic się nie dzieje. Teren jest zarośnięty. Czy 

coś przewiduje się z tym terenem? 

Stanowisko Miasta : 

Park Przygodna i Park Kutrzeby to dwa projekty zrealizowane przez Miasto w ostatnich 

latach, które cieszą się dużym powodzeniem mieszkańców. Osiedle Pogodno generuje 

z racji swojej specyfiki wiele projektów związanych z zagospodarowaniem terenów 

pod rekreację. W chwili obecnej trwają rozmowy dotyczące terenu Mickiewicza – Korfantego 

– Sienkiewicza. Teren, o który pyta mieszkanka będzie przedmiotem późniejszych 

uzgodnień.    

8. Przy ul. Taczaka i Witkiewicza planuje się postawienie Ekoportu. W okolicy 

znajduje się park. Czy ktoś skonsultował z mieszkańcami lokalizację tego 

ekoportu? 

 

Stanowisko Miasta : 

Ta lokalizacja została wybrana świadomie, uwzględniając potrzeby tego rejonu miasta 

w zakresie budowy Ekoportu. Dziś podstawowym rozwiązaniem jest ekoport na Placu 

Słowińców, który z racji swojej wielkości i położenia przestanie być funkcjonalny, gdyż 

przyjmuje około 50% wszystkich odpadów w Ekoportach. Miasto ma świadomość tego, 

iż musi zapewniać lepsze rozwiązanie, które będzie funkcjonowało przez kolejne lata. 

Ta lokalizacja nie niesie za sobą zagrożeń. Ekoport ma dobrą komunikację i zlokalizowany 

jest w odpowiedniej odległości od zabudowy mieszkaniowej. 

9. Czy są jakieś plany dotyczące remontu Placu Orła Białego? 

Stanowisko Miasta : 

Zakończyły się konsultacje społeczne. Najwięcej emocji wywołują kwestie parkingowe.   

 

10. Co będzie się działo z Parkiem Kasprowicza? 

Stanowisko Miasta : 
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W tym roku Miasto realizuje koncepcję zagospodarowania, która pozwoli zdefiniować zakres 

działań inwestycyjnych w Parku Kasprowicza. Podobna sytuacja jest w Parku Żeromskiego. 

Miasto podejmie próbę pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji. 

11. W dokumencie Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 Miasto 

przewiduje wydanie 3.979.000 zł na budowę drogi publicznej łączącej ulicę 

Cyfrową z ulicą Krasińskiego. Mieszkaniec nie widzi sensu budowy tej drogi. 

 Stanowisko Miasta: 

Budowa drogi jest związana z Technoparkiem Pomerania. Obecnie tworzy się wąskie gardło 

na ulicy Niemcewicza i Krasińskiego. Ponadto Technopark ma kłopot z ilością miejsc 

postojowych. Ważnym czynnikiem przemawiającym za budową tej drogi jest budowa SKM. 

To zadanie zostało wpisane do budżetu.  

 

12. Po przebudowie skrzyżowania przy ul. Wernyhory tablica autobusowa 

jest jednostronna, przez co jest niewidoczna dla czekających na autobus 

 

Stanowisko Miasta: 

Dyrektor WGKiOŚ – ma zweryfikować sprawę. 

13. Bilety dla dzieci za 1 zł – czy zostaną przedłużone w związku z wydłużeniem cyklu 

nauczania w szkole podstawowej?  

 

Stanowisko Miasta: 

 

Pomimo reformy oświaty bilety dla dzieci nadal będą obowiązywały do czasu ukończenia 

szkoły podstawowej. 

 

14. Mieszkaniec Osiedla Arkońskiego pyta o wycinkę drzew na prywatnym terenie 

przy ul. Wiosny Ludów – Wieczorowskiego. Zmienił się właściciel i zaczął wycinkę 

drzew. Wycinka ustała i co jest planowane na tym terenie? 

 

Stanowisko Miasta : 

Studium nie pozwala w chwili obecnej na budowanie czegokolwiek na tym terenie. Należy 

przeprowadzić procedurę planu. Właściciel ma prawo składać wnioski do planu i Rada 
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Miasta go przyjmuje. Nowy właściciel zapewne ma jakąś koncepcję zagospodarowania 

terenu. Zweryfikujemy zapisy w studium.   

15. Apel mieszkańca Osiedle Dąbie o skrócenie okresu pięcioletniego, w którym 

planuje się szereg inwestycji na Osiedlu, do lat dwóch. Jest to spowodowane 

ciągłymi utrudnieniami związanymi z otaczającym kurzem i brudem.  

Stanowisko Miasta : 

Utrudnienia będą, ale wraz z postępem prac będą się przesuwały na inne odcinki. Ustalono 

z Radą Osiedla harmonogram działań i dołożymy starań, aby te uciążliwości były jak 

najkrótsze.  

II. Spotkanie konsultacyjne w dniu 19.09.2017r.  

W powyższych konsultacjach społecznych wzięli przedstawiciele Urzędu: Prezydent Miasta 

Szczecin Pan Piotr Krzystek, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Michał Przepiera, Skarbnik 

Miasta Pan Stanisław Lipiński oraz Dyrektorzy Wydziałów, Radny miejski Jan Posłuszny 

oraz Radni osiedlowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także 2 mieszkańców. 

Spotkanie otworzył Wojciech Jachim – moderator konsultacji. Powitał zebranych 

i poinformował o celach przeprowadzenia konsultacji. Konsultacje odbywają się w ramach 

przygotowania budżetu na rok 2018.  

W tym roku planuje się złożenie budżetu do Biura Rady Miasta w dniu 20 października 

2017 r., a głosowanie nad budżetem na sesji Rady Miasta pod koniec listopada 2017 r. 

Informacje na temat stanu finansów Miasta można znaleźć na stronie 

www.konsultuj.szczecin.pl.  

Jako pierwszy wystąpił Skarbnik Miasta Pan Stanisław Lipiński. Przedstawione zostały 

założenia makroekonomiczne do budżetu miasta na rok 2018 oraz na lata następne. 

W listopadzie 2017 r. głosowany będzie budżet miasta, jak również Wieloletnia Prognoza 

Finansowa. Jest to bardzo ważny dokument, który dotyczy inwestycji i jest określony do roku 

2023. Spowodowane jest to faktem, iż realizacja dużych inwestycji wykracza poza próg 

jednego roku. 27 maja 2017 r. przedstawiono mieszkańcom miasta Informację 

o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych miasta. 

Ta informacja ma być punktem wyjścia do dyskusji i w jej wyniku powstanie budżet, który 

będzie uchwalony przez Radę Miasta. Informacja przedstawiona dnia 27 maja 2017 r. 

uwzględnia wnioski indywidualnych mieszkańców, wnioski rad osiedli, organizacji 

pozarządowych, prace wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta oraz prace 

poszczególnych Klubów Radnych. Została ona przedstawiona w oparciu o założenia budżetu 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/
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Państwa na rok 2018, który zakłada wzrost PKB o 3,8%, niewielką inflację 2,3% (założenia 

na 2018r.).  

Prognozy na rok 2018 są optymistyczne. Najważniejszym wskaźnikiem, który umożliwia 

oszacowanie możliwości rozwojowych miasta i określenie poziomu inwestycji to wskaźnik 

nadwyżki operacyjnej. Plan nadwyżki w latach 2017 - 2018 jest nieco niższy niż w latach 

poprzednich (związane jest to z wysokimi kosztami reformy oświaty), ale umożliwia 

skonstruowanie budżetu inwestycyjnego.  

Możliwości rozwojowe miasta dostrzegła agencja ratingowa Fitch, która oceniła Miasto 

pozytywnie i podniosła rating z BBB+ do A-. Taki rating mają tylko cztery miasta w Polsce. 

Świadczy to o dobrym zarządzaniu finansami miasta, pomimo istnienia długu 

inwestycyjnego. Dług miasta jest rozwojowy i przeznaczony w 100% na cele inwestycyjne. 

W następnej kolejności Skarbnik Miasta przedstawił zebranym strukturę dochodów 

i wydatków Miasta. Głównym źródłem dochodów Miasta są wpływy z PIT. Największym zaś 

wydatkiem stanowiącym 1/3 budżetu, jest sfera oświaty.  

Plan inwestycyjny, który określany jest w perspektywie programu do 2023 r. zakłada 

inwestycje na kwotę rzędu 3 mld złotych.  

Do czasu przekazania budżetu do BRM tj do dnia 20 października trwają prace 

nad opracowaniem projektu budżetu. Zwiększenie możliwości budżetu jest raczej 

niemożliwe. Najważniejszym zadaniem jest wchłonięcie środków unijnych. W naszym 

programie inwestycyjnym jest szereg zadań, które są finansowane środkami unijnymi, 

wymagającymi również wkładu własnego. Będzie on pochodził z kredytów, a dzięki wysokiej 

ocenie ratingowej Miasto jest dobrym partnerem dla banków.  

W kolejności głos zabrał Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Poinformował 

zebranych, iż od kilku lat proces przygotowania budżetu jest szeroki. Miasto od kilku lat 

poszukuje formuły dyskusji z jednej strony z radnymi, a drugiej z Radami Osiedli 

i z mieszkańcami. Wychodzi również z pomysłami budżetu obywatelskiego. Wszystko 

po to, aby zachęcić do zainteresowania finansami miasta. W związku z faktem, iż budżet jest 

ograniczony, musimy dokonywać wyboru. Polityka finansowa miasta jest bardzo racjonalna.  

Wysoka ocena ratingowa A- oznacza łatwość w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 

jak również wyzwanie w utrzymaniu tego ratingu. 

W dalszej części spotkania głos przekazano mieszkańcom, którzy zgłosili następujące 

propozycje: 
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1. Budowa miejsc postojowych przy ul. Maciejowickiej 

Głos zabrał Pan Marcin Biskupski – członek RO Majowe. 

W pierwszych słowach podziękował Prezydentowi Miasta za działania inwestycyjne 

na Osiedlu Majowym: Park Majowe, nowe rondo w ramach SBO, które poprawi 

skomunikowanie trzech osiedli. Plany na przyszły rok są ciekawe. Podziękował również 

za możliwość zgłaszania inwestycji przez Rady Osiedli. 

Złożył wniosek o rozwiązanie problemów mieszkańców ulicy Maciejowickiej poprzez budowę 

miejsc od ul. Kosynierów do ul. Botanicznej. Część miejsc mogłaby być ułożona prostopadle 

do drogi a część miejsc naprzeciw przedszkola publicznego nr 61, tj. wybudowanie 4 - 5 

miejsc równoległych do drogi. Jest to odcinek drogi ok. 300-400 m, na którym można zrobić 

30 - 50 miejsc parkingowych. 

Stanowisko Miasta: 

Prezydent Miasta zapewnił, iż Miasto pochyli się nad tym problemem. Postaramy 

się w przyszłym roku ten problem rozwiązać. 

Miasto będzie wspierać tego typu pomysły. Zasugerował równocześnie projekty wspólne 

np. ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz formułę przygotowania gruntu przez Miasto 

i samodzielną budowę parkingów przez wspólnoty (wzorem SMOK na ul. Zawadzkiego). 

Dyrektor WGKiOŚ Paweł Adamczyk – zapewnił iż jest to głos, który wpisuje się w aktualną 

problematykę parkingową. Miejsca prostopadłe dają możliwość wygospodarowania miejsc 

zgodnych z przepisami. Za niektóre rozwiązania, które wprowadzają miejsca prostopadłe 

jesteśmy krytykowani, gdyż kierowcy mają trudniej. Ważna jest jednak większa ilość miejsc 

parkingowych.  

2. Budowa ul. drogi łączącej ul. Andersena z ul. Podbórzańską (alternatywny 

wyjazd z os. Maciejkowe Wzgórze). 

Marcin Sznajder w imieniu Rady Osiedla Warszewo przedstawił zebranym problem związany 

z likwacją drogi betonowej na nowo budowanym osiedlu. 

Przy ul. Podbórzańskiej deweloper rozpoczął budowę kilku budynków. W związku 

z powyższym zamknięta została tymczasowa droga betonowa łącząca osiedle 

przy ul. Limby, Maciejkowej z ulicą Podbórzańską. W ten sposób mieszkańcy zostali 

pozbawieni alternatywnej drogi wyjazdowej z Osiedla Warszewo. Obecnie jedynym 

łącznikiem z ulicą Podbórzańską jest ulica Maciejkowa. RO Warszewo wraz z Łukaszem 
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Kadłubowskim z RO Niebuszewo zebrali podpisy mieszkańców w sprawie budowy nowej 

drogi. 

Stanowisko Miasta: 

Dyrektor WGKiOŚ Paweł Adamczyk poinformował, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 

przygotował zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie, aby jak najszybciej usprawnić 

poruszanie się i parkowanie. W tym momencie mamy wytyczoną w planach i dokumentach 

drogę. Nie rozpoczęto jeszcze prac projektowych. Od tego należy zacząć. Realnie należy 

mówić o 2020 r.  

Postaramy się ująć w projekcie budżetu na 2018 r. środki na projekt budowy tej drogi. 

Do tego czasu należy rozwiązać problem np. przez budowę drogi tymczasowej betonowej. 

W uzupełnieniu do wypowiedzi Dyrektora Adamczyka, Zastępca Prezydenta Miasta Pan 

Michał Przepiera poinformował, że w kwestii budowy ulicy Nowoszkolnej jesteśmy 

po podpisaniu umowy po przetargu na budowę szkoły i drogi. To przedsięwzięcie odbywa 

się w formule zaprojektuj – wybuduj.   

Szukamy rozwiązań doraźnych. Przy rozwiązaniach docelowych plan przewiduje łączność 

w kierunku ulicy Duńskiej, aby uniknąć wąskiego gardła komunikacyjnego na skrzyżowaniu 

ulicy Podbórzańskiej, Szczecińskiej i Rostockiej. Powstało mini - rondo, które się sprawdza, 

ale docelowy układ powinien być stworzony.  

Radny Jan Posłuszny poinformował, iż problem wynikł z chwilą rozebrania płyt dojazdowych 

do osiedla przez dewelopera. Jest szansa po porozumieniu z Wydziałem Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska budowy drogi tymczasowej. Problem docelowy jednak 

należy rozwiązać. Trzeba spojrzeć na całość tej części Warszewa i  funkcjonowania nowo 

budowanej szkoły. Trzeba ocenić, gdzie ruch można rozładować, aby nie korkować tej części 

Warszewa. Budowa drogi jest realna za 2 - 3 lata, a problem tymczasowy trzeba rozwiązać 

szybko.  

5. Wnioski Rad Osiedli  

Na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 12.06.2017 r. Pan Paweł Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ 

przedstawił osobom zebranym, część budżetu dotyczącą zadań majątkowych, które 

w imieniu mieszkańców poszczególnych osiedli złożyły Rady Osiedla. Łącznie spośród 37 

Rad Osiedli, 35 złożyło wnioski do budżetu. Razem przekazano ponad 180 wniosków. 

Po konsultacjach z Radami Osiedla przedłożonych zostało ponad 90 wniosków o różnym 
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charakterze i różnym zakresie merytorycznym na kwotę około 100 milionów złotych. 

Na etapie weryfikacji przyjęto po 3 wnioski z każdej z Rad Osiedli.  

Lp Rada Osiedla Nazwa zadania Kwota 

 

1. 

 

Arkońskie Niemierzyn 

Remont ul. Grzybowej   2 500 000 zł 

Remont i budowa ul. Wiosny Ludów na odcinku  od ul. Chopina do ul. Arkońskiej 6 600 000 zł 

Remont ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Judyma do ul. Chopina 557 000 zł 

 

2. 

 

Bukowe – Klęskowo 

Rewitalizacja stawu przy ul. Chłopskiej – Smutnej 850 000 zł 

Budowa chodnika na ul. Kolorowych Domów na odcinku od ul. Akwarelowej (Os. 

Zielone Wzgórze) do SP74 po stronie prawej 

 

250 000 zł 

Budowa chodnika na ul. Pszennej 100 000 zł 

 

3. 

 

Bukowo 

Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą na terenie Bursy Szkolnej nr 2 w 

ZSO nr 7 przy ul. Pokoju 48 

 

1 200 000 zł 

Położenie kostki brukowej i naprawa chodnika na ul. Okólnej 1 100 000 zł 

Wykonanie sygnalizacji ulicznej na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic 

1. Okólnej/Pokoju 2. Nehringa/Pokoju 3. Graniczna/Szosa Polska 

 

300 000 zł 

 

4. 

 

Centrum 

Modernizacja środkowej części Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. 

Grunwaldzkiego do ul. Wielkopolskiej 

 

8 650 000 zł 

Modernizacja chodników w al. Papieża Jana Pawła II obustronnie od ul. Mazurskiej 

do ul. Wielkopolskiej i od ul. Wielkopolskiej do pl. Grunwaldzkiego 

 

1 500 000 zł 

 

5. 

 

Dąbie 

Modernizacja kwartału od ul. Warmińskiej i Nowogardzkiej do ul. Góralskiej. 

Pomiędzy ul. Goleniowską a Tczewską/ Słupską 

7 700 000 zł 

Kompleksowe zagospodarowanie terenu działki nr 22/2, obr. 4027 5 050 000 zł 

Wykonanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej  

+ bieżnia przy ZS nr 2 Szczecin Dąbie, ul. Portowa 21 

1 950 000 

 

6. 

 

Drzetowo – Grabowo 

Przebudowa ul. Grażyny 950 000 zł 

Dokończenie układu komunikacyjnego w rejonie placu Matki Teresy z Kalkuty oraz 

Jana Chryzostoma Paska wraz z przebudową basenu przeciwpożarowego 

350 000 zł 

Modernizacja ul. Sławomira 1 350 000 zł 

 

7. 

 

Głębokie – Pilchowo 

Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza od ul. Makowskiej do przystanku 

autobusowego Pilchowo Ogrody z uwzględnieniem podjazdów do 2 bram 

125 000 zł 

Wykonanie nawierzchni wzdłuż ul. Myślenickiej na odc. Od posesji nr 6 do ul. 

Zegadłowicza 

1 250 000 zł 

 

8. 

Golęcino – Gocław Naprawa muru oporowego 315 000 zł 

Budowa chodnika w ciągu ul. Pokoju od hospicjum do skrzyżowania z ul. Grochową 100 000 zł 

9. Gumieńce Montaż zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń przy ul. Lwowskiej 45 000 zł 

Budowa oświetlenia na ul. Husarów 65 000 zł 

 

10.  

 

Kijewo 

Rewitalizacja Kijewskiego Stawu wraz z uchronieniem Jeleniego Stawu przed 
degradacja z udrożnieniem dopływów Jeleniego Stawu i Kijewskiego Stawu, 
wyznaczeniem terenów rekreacyjnych wokół obu stawów i budową kładki przed 
Kijewskim Stawem 

 

1 500 000 

Budowa zaplecza sanitarno – socjalnego wraz z pomieszczeniem dla Rady Osiedla i 

świetlicą osiedlową przy ul. Orlej 

1 520 000 zł 

Ulica Tarpanowa (od Niedźwiedziej do Świstaczej) - oświetlenie i nowa nawierzchnia 200 000 zł 

 

11 

 

Krzekowo Bezrzecze 

Opracowanie projektu „Przebudowy i infrastruktury ulicy Żniwnej” 100 000 zł 

Budowa ul. Misia Wojtka wraz z pełną infrastrukturą  600 000 zł 

Budowa Skweru im. Misia Wojtka 1 000 000 zł 

Przebudowa i infrastruktura ul. Żyznej 300 000 zł 
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12 

 

Łękno 

Modernizacja Skweru im. Telesfora Badetki wraz z budową nowych miejsc 

parkingowych i ścieżek rowerowych wokół Skweru 

 

1 000 000 zł 

 

13 

 

Majowe 

Wykonanie projektu, budowa zaplecza biurowo – socjalnego na obiekcie sportowym 

„Komin Arena” przy ul. Dąbskiej/Szymborskiej 

 

970 000 zł 

Budowa miejsc parkingowych na ażurowym podłożu zlokalizowanym  przy ul. 

Gombrowicza 

130 000 zł 

Budowa parkingu wielopoziomowego (lub jednopoziomowej) przy ul. Nałkowskiej 

przy torach (obok nowego ronda) 

1 500 000 zł 

14 Międzyodrze Wyspa 

Pucka 

Modernizacja ul. Marynarskiej Wyspa Pucka i budowa chodnika 2 550 000 zł 

 

15 

 

Niebuszewo 

Przebudowa ul. Tomaszowskiej 4 800 000 zł 

Remont ul. Jarogniewa 1 950 000 zł 

Budowa małego boiska przy Przedszkolu Publicznym nr 5 160 000 zł   

 

16 

 

Niebuszewo Bolinko 

Modernizacja ul. Żupańskiego i Barnima z uwzględnieniem miejsc postojowych 2 728 000 zł 

Modernizacja, oświetlenie ul. Gdyńskiej i Cegielskiego z uporządkowaniem ruchu 

drogowego z możliwością wprowadzenia ruchu jednokierunkowej ul. Gdyńskiej oraz 

powstaniem miejsc postojowych  

600 000 zł 

Modernizacja, oświetlenie ul. Królewicza Kazimierza (chodniki, jezdnia) z 

uporządkowaniem ruchu oraz powstaniem miejsc postojowych 

1 700 000 zł 

 

17 

 

Nowe Miasto 

Zabudowa terenu wzdłuż ul. Narutowicza (aleja kasztanowa) na odcinku od ul. 

Potulickiej do ul. Kusocińskiego i stworzenie wybiegu dla psów 

70 000 zł   

Budowa miejsc parkingowych oraz placu zabaw na działce nr 7/6, obr.1047 przy ul. 

Potulickiej 

450 000 zł 

Parking przy ul. Potulickiej (bezpłatny) 140 000 zł 

 

18 

 

Osów 

Budowa chodnika na ul. Kluka 540 000 zł 

Budowa ścieżki rowerowej os. Arkońskie – Osów 3 150 000 zł 

 

19 

 

Płonia, Śmierdnica, 

Jezierzyce 

Budowa chodnika o długości 250mb i szerokości 1,5m ul. Mostowa do ul. 

Relaksowej 

80 000 zł 

Budowa oświetlenia w ul. Wędrownej z przyległymi łącznikami 250 000 zł 

 

20 

 

Podjuchy 

Chodnik wzdłuż ul. Granitowej w Podjuchach 530 000 zł 

Ciąg pieszy Walczaka – Skalista w Podjuchach 240 000 zł 

Ciąg pieszy Skalista – Ziarnista - BUKOVASPORT SBO 120 000 zł 

 

21 

 

Pogodno 

Modernizacja Placu im. Waleriana Pawłowskiego przy ul. Brodzińskiego 1 250 000 zł 

Remont chodników i jezdni w ciągu ul. Brodzińskiego 21 450 000 zł 

Remont chodników i jezdni w ciągu ul. Konopnickiej  10 725 000 zł 

 

22 

 

Pomorzany 

Budowa parkingu osiedlowego i odbudowa zieleni miejskiej w ciągu ul. 

Dunikowskiego 

155 000 zł 

Naprawa nawierzchni chodników o pow. Około 1500 m₂ (ul. Połabska na odc. od ul. 

Szpitalnej do ul. Św. Józefa) 

270 000 zł 

 

23 

 

Skolwin 

Remont skrzyżowania Stołczyńska/ Celulozowa/ Orna 50 000 zł 

Remont ul. Stolarskiej 1 040 000 zł 

Remont ul. Bernardyńskiej Brak wyceny 

 

24 

 

Słoneczne 

Amfiteatr przy Rubinowym Stawie zgodnie z projektem z 2011 r. „Zagospodarowanie 

terenu przy Rubinowym Stawie”, ul. Jasna, Osiedle Słoneczne  

1 860 000 zł 

 

25 

 

Stare Miasto 

Remont chodników na terenie Osiedla Stare Miasto oraz wymiana nawierzchni na ul. 

Wyszyńskiego nr 36-38  

768 000 zł 

Montaż oświetlenia na ul. Herberta dla poprawy bezpieczeństwa pieszych na terenie 

osiedla Stare Miasto 

60 000 zł 
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Remont chodnika na ul. Rybackiej oraz remont nawierzchni jezdni i chodników przy 

ul. Dworcowej 

2 500 000 zł 

 

26 

 

Stołczyn 

Budowa placu zabaw przy ul. Nad Odrą 200 000 zł 

Naprawa drogi na ul. Narciarskiej 700 000 zł 

Budowa chodnika + oświetlenie na ul. Nehringa  3 000 000 zł 

 

27 

 

Śródmieście Północ 

Remont jednej strony chodnika ul. Odzieżowej   90 000 zł 

Remont chodnika po dwóch stronach ul. Szymanowskiego  135 000 zł 

Wykonanie oświetlenia ul. Lubomirskiego 100 000 zł 

28 Śródmieście Zachód Urządzenie „Placu Dziecka” ul. Kopernika – ul. Narutowicza 50 000 zł 

 

29 

 

Świerczewo 

Wymiana nawierzchni i poboczy ul. 26 Kwietnia 1 400 000 zł   

Modernizacja ul. Świerczewskiej 1 100 000 zł 

Modernizacja ul. Jodłowej 3 000 000 zł 

30 Turzyn Plac zabaw dla dzieci przy ul. Żółkiewskiego 150 000 zł 

 

31 

 

Warszewo 

Budowa infrastruktury podziemnej w obszarze Warszewo I – kontynuacja 8 000 000 zł 

Remont kapitalny ul. Perlistej Brak wyceny 

Budowa parku rekreacyjnego Warszewo – Podbórz – II etap 1 1000 000 

32  

Wielgowo – Sławociesze 

– Zdunowo 

Wykonanie nowego ogrodzenia wokół Filii Przedszkola Nr 45 w Szczecinie 

Wielgowie wraz z instalacją video - domofonu  

100 000 zł 

Remont biblioteki publicznej przy ul. Bałtyckiej 250 000 zł 

Wykonanie oświetlenia wielu osiedlowych ulic 1 560 000 zł 

33 Załom Kasztanowe Odrestaurowanie rzeźby Gryfa stojącej przy zbiegu ul. Goleniowskiej i Kablowej oraz 

przeniesienie jej na rondo Gryfa Pomorskiego 

Brak wyceny 

34 Zawadzkiego Klonowica Park Klonowica/Litewska 500 000  zł 

 

35 

 

Zdroje 

Modernizacja ulic Żołędziowa – Zakątek 2 218 890 zł 

Modernizacja  nawierzchni ul. Winogronowa/Wczasów 2 218 890 zł 

 

36 

 

Żelechowa 

Projekt polany rekreacyjnej i alejek spacerowych przy Stawach Bliźniaczych 25 000 zł 

Rewitalizacja części Parku Brodowskiego wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 

Słowiczej i Małej - etap II - 

100 000 zł 

Remont nawierzchni przy ul. Szczepowej  i chodników wzdłuż ul. Szczepowej, Róży 

Polnej, Ułańskiej i Słowiczej 

170 000 zł 

Remont ul. Liściastej 950 000 zł 

Budowa chodnika w ciągu ul. Słowiczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pochyłą do 

kościoła 

50 000 zł 

 

6. Wnioski mieszkańców 

 Remont chodnika w ciągu ul. Dębogórskiej na odcinku od ul. Grzymińskiej do pętli 

komunikacyjnej na ul. Ludowej, 

 Modernizacja chodnika na odcinku od ul. Szenwalda do ul. Budzysia Wosia, 

 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Jackowskiego 

do ul. Szenwalda, 

 Budowa drogi łączącej ul. Nehringa z ul. Policką wraz z drogami dojazdowymi, 

 Przebudowa Reduty Ordona, 
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 Budowa kładki z windą nad ul. Taczaka, 

 Modernizacja ul. Żołnierskiej,  

 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzańskiej,  

 Budowa wodociągu przy ul. Kutrowej. 

 


