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 W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 30.08.2016 r. znak FN.3020.1.2016 
uprzejmie informuję, że podczas dyskusji w dniu 06.09.2016 r. radni Rady Osiedla 
Sokolniki Las zaproponowali szereg celów, które można byłoby sfinansować z 
budżetu, jakim w przyszłym roku będzie dysponował sokolnicki samorząd. Na 
pierwszy plan wysunęły się dwa tematy, oba bardzo istotne dla funkcjonowania 
naszej miejscowości: kontynuowanie prac mających na celu utworzenie w centrum 
Sokolnik Lasu atrakcyjnie zaaranżowanego obszaru przestrzeni publicznej w postaci 
Parku Leśnego oraz inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców i działkowiczów 
poprzez utworzenie sieci bezprzewodowego (lub opartego na instalacji 
światłowodowej) systemu monitoringu wizyjnego wysokiej rozdzielczości.  

 Mimo pozornych różnic, w rzeczywistości cel każdej z dyskutowanych 
propozycji jest tożsamy: realizacja pierwotnych założeń urbanistycznych idei 
Miasta-Ogrodu Sokolniki jako atrakcyjnego obszaru inwestycji mieszkaniowych.  

 W ciągu ostatnich dwóch lat realizacja wniosków Rady Osiedla dotyczących 
organizacji przestrzeni publicznej zaowocowała wyposażeniem naszej miejscowości 
w szereg elementów służących społecznej integracji i wygodzie mieszkańców.                                           
Przy większości dużych skrzyżowań oraz wzdłuż szlaków spacerowych pojawiły się 
ławki chętnie wykorzystywane nie tylko do krótkiego wypoczynku ale także jako 
miejsca wielopokoleniowych spotkań i rozmów. Podobnie stało się z 
zainstalowanymi wokół stawu miejscami piknikowymi, docenianymi w sezonie 
wypoczynkowym przez osoby przebywające w tej okolicy i korzystające z jednej z 
sokolnickich atrakcji, jaką jest zbiornik wodny przy       ul. Spornej. 

 Mam nadzieję, że po latach kreowania przez poprzednie władze konfliktu 
interesów   i konfrontowania Sokolnik Lasu z pozostałymi miejscowościami z terenu 
Gminy Ozorków gminni radni i sołtysi zauważą, że – mimo oczywistych odmienności 
– Sokolniki Las nie tylko stanowią cenną wartość i przysparzają budżetowi 
gminnemu znaczących przychodów, ale także, dzięki dotychczasowym i 
planowanym inwestycjom, stanowią wizytówkę Gminy Ozorków, jako obszaru 
godnego wzięcia pod uwagę przez osoby poszukujące miejsca na realizację 
inwestycji mieszkaniowych. Nie jest niczym nowym spostrzeżenie, że dbałość 
lokalnego samorządu o aranżację przestrzeni publicznej i zapewnienie 



mieszkańcom podstawowych wygód skutkuje rozwojem danego obszaru i 
zwiększeniem liczby osób obszar ten zamieszkujących. Taka tendencja w oczywisty 
sposób przekłada się na lokalny budżet, a zatem wszelkie koszty związane z 
rozwojem Sokolnik Lasu traktować należy nie jako wydatki, a jako inwestycje z 
szybką stopą zwrotu. 

 Celów, na jakie można byłoby przeznaczyć budżet wynikający z Zarządzenia 
Nr 490/2016 jest tak wiele, że nawet jego wielokrotność nie zaspokoiłaby 
wszystkich potrzeb. Dla naszego samorządu jest jednak szalenie ważne, że uzyskał 
on możliwość nadania kierunku rozwoju Sokolnik Lasu jako miejscowości 
atrakcyjnej nie tylko pod względem klimatycznym i przyrodniczym, ale także 
oferującej mieszkańcom szereg możliwości spędzania wolnego czasu m.in. poprzez 
sukcesywne tworzenie miejsc społecznej integracji. Mamy nadzieję, że taka 
polityka inwestycyjna w krótkim czasie zaowocuje wzrostem liczby mieszkańców 
Sokolnik Lasu i wynikającymi z tego przychodami do gminnego budżetu. 

 Wobec powyższego w imieniu Rady Osiedla Sokolniki Las proponuję 
przeznaczyć budżet wynikający z Zarządzenia Wójta Gminy Ozorków Nr 490/2016 
na następujące cele: 

1. Sfinansowanie zadań związanych z budową Parku Leśnego:  

a/ zakup mapy do celów projektowych  

b/ zlecenie wykonania projektów aranżacji Parku – zarówno projektu 
krajobrazowego jak i technicznego. 

2. Kontynuowanie akcji wyposażania sokolnickich ulic w ławki poprzez 
zamontowanie we wskazanych miejscach kolejnych 15-20 szt. 

3. Wykonanie prac renowacyjnych obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie 
Parku Leśnego. 

4. Realizacja bieżących wniosków mieszkańców dotyczących drobnych napraw i 
udogodnień.  

5. W przypadku dostępności funduszy zaprojektowanie i ew. wykonanie 
instalacji monitoringu wizyjnego wysokiej rozdzielczości na terenie 
miejscowości Sokolniki Las. 

Ze względu na znaczne koszty realizacji inwestycji pn. „Budowa Parku Leśnego w 
Sokolnikach Lesie”, Rada Osiedla wyraża nadzieję, że całość kosztów nie będzie 
pokrywana rokrocznie wyłącznie z sokolnickiego budżetu. Tego rodzaju i tej rangi 
inwestycja może zapewne zostać w istotnym stopniu dofinansowana z funduszy 
unijnych lub innych środków zewnętrznych. Prosimy zatem, aby osoby zajmujące 
się w Gminie Ozorków pozyskiwaniem takich funduszy dołożyły starań w celu 
pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję. 

W dyskusji nad harmonogramem wydatków na rok 2017 wzięło udział 12 radnych 
spośród 15-osobowego składu Rady Osiedla Sokolniki Las. 11 radnych zaakceptowało 
treść wniosku, 1 radny zgłosił uwagi doprecyzowujące nie wyrażając ani sprzeciwu 
ani jednoznacznej akceptacji. Zatem należy uznać, że Rada Osiedla Sokolniki Las 
podjęła decyzję przy 11 głosach aprobujących.


