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..FUNDUSZ OSIEDLOWY..   

..dla Lipy Piotrowskiej na lata 2020-2021.. 

PODSUMOWANIE KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

I. Przedmiot konsultacji 

Rada Osiedla Lipa Piotrowska przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania 

465 530 zł na inwestycje w ramach Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021. 

II. Cel konsultacji 

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkaoców Lipy Piotrowskiej na temat wniosków 

inwestycyjnych zaproponowanych przez Radę Osiedla oraz umożliwienie mieszkaocom 

przedstawienia własnych propozycji. 

III. Termin konsultacji 

Konsultacje odbyły się w terminie od 21 października do 10 listopada 2019 r. 

IV. Ogłoszenie o konsultacjach 

Konsultacje zostały poprzedzone podaniem do publicznej wiadomości informacji na temat zasad 

Funduszu Osiedlowego oraz form i terminów konsultacji na Lipie Piotrowskiej. Ogłoszenia zostały 

wywieszone z siedmiodniowym wyprzedzeniem na wszystkich tablicach informacyjnych Rady 

Osiedla: na ul. Tymiankowej, Pełczyoskiej, Cynamonowej i Kminkowej. Opublikowano je także 

w Internecie na stronie osiedla: https://osiedle.wroc.pl/index.php/lipa-piotrowska i na profilu 

facebookowym: https://facebook.com/OsiedleLipaPiotrowska, a także udostępniono w grupach 

osiedlowych na Facebooku. Ponadto ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Miejskiego Wrocławia 

i opublikowane na stronie: 

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-funduszu-osiedlowego-lipa-piotrowska  
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V. Formy konsultacji 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dwóch formach: ankiety oraz spotkania konsultacyjnego. 

Ankieta była dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej osiedla i na profilu 

facebookowym: 

https://osiedle.wroc.pl/index.php/lipa-piotrowska  

https://facebook.com/OsiedleLipaPiotrowska 

ponadto w wersji papierowej - w Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Tymiankowej 3.  

Spotkanie konsultacyjne odbyło się 4 listopada 2019 r. w godz. 19.00-21.00 w siedzibie Rady Osiedla 

przy ul. Tymiankowej 3. 

VI. Liczba uczestników 

Ankietę wypełniło 509 osób (w tym 22 osoby w wersji papierowej).  

W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło 12 osób. 

VII. Propozycje wniosków inwestycyjnych  

Wnioski zaproponowane przez Radę Osiedla Lipa Piotrowska w ankiecie: 

1. Budowa chodnika na ul. Cynamonowej pomiędzy ul. Tymiankową a Anyżową po stronie 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Szacunkowy koszt realizacji: 185 tys. zł   

2. Powiększenie zatoki parkingowej na łączniku ul. Szałwiowej i Waniliowej. Szacunkowy koszt 

realizacji: 80 tys. zł   

3. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej przy zestawie urządzeo sprawnościowych 

do kalisteniki przy ul. Tymiankowej. Szacunkowy koszt realizacji: 100 tys. zł  

4. Dokooczenie zagospodarowania skweru przy pętli autobusowej Kminkowa. Szacunkowy 

koszt realizacji: 150 tys. zł    

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane i ocenione jako bardzo ważne lub ważne przez 

większośd respondentów. 

Wnioski zaproponowane przez mieszkaoców w ankiecie - 87 osób zgłosiło własne propozycje, 

w sumie zostało zgłoszonych 147 pomysłów na wydatkowanie Funduszu Osiedlowego, wiele z nich 

powtarzało się.  Były wśród nich m.in. propozycje, które dają informacje o potrzebach mieszkaoców, 

ale nie będą rozpatrywane przez Radę Osiedla w ramach Funduszu Osiedlowego, jeśli  dotyczą: 

projektów nieinwestycyjnych; koszty ich realizacji są większe niż budżet osiedla; nie mają podanej 

konkretnej lokalizacji; zakres terytorialny wykracza poza obszar osiedla; nie odnoszą się w całości 

https://osiedle.wroc.pl/index.php/lipa-piotrowska
https://facebook.com/OsiedleLipaPiotrowska/
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albo w części do lokalizacji na gruncie miejskim; będą zrealizowane w ramach wygranych projektów 

WBO lub przez deweloperów na mocy umów zawartych na podstawie art. 16 Ustawy o drogach 

publicznych. 

W czasie spotkania  konsultacyjnego, prowadzonego przez przewodniczącą Rady Osiedla, zostały 

przedstawione założenia Funduszu Osiedlowego i omówione wnioski zgłoszone wcześniej 

w ankietach. Nie przedstawiono nowych propozycji. Analizowano możliwośd zmiany organizacji 

ruchu, budowy chodników i miejsc parkingowych w kontekście zakresu inwestycji deweloperskich 

i braku wyodrębnienia niektórych działek miejskich w pasie drogowym.  

Wszystkie wnioski będą przeanalizowane przez radnych osiedlowych i, zgodnie z zasadami FO, 

decyzję o wyborze wniosków inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Funduszu Osiedlowego Rada 

Osiedla podejmie w drodze uchwał.  

VIII. Załączniki  

1) Kwestionariusz ankiety  

2) Ankieta - odpowiedzi 

Podsumowanie ankiety ze wszystkimi propozycjami mieszkaoców będzie dostępne w siedzibie Rady 

Osiedla w czasie dyżurów radnych oraz udostępnione na stronie internetowej i na profilu 

facebookowym osiedla. 

 

 

 

               Podpis i pieczęd przewodniczącego 

   Zarządu Osiedla Lipa Piotrowska 

 

 

 

 

 


