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Protokół nr 11/2015 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 18.11.2015. 

 

 
Obecni: 10 radnych oraz 12 gości według list obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawdzenie listy obecności. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 04.11.2015. 

3. Bezpieczeństwo i ład publiczny w Podjuchach. 

4. 500 000 PLN na projekt w Podjuchach z SBO2016. Dalsze scenariusze. 

5. Uchwała wnioskująca o wszczęcie postępowania w przedmiocie uchwalenia planu 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu boisk przyszkolnych Katolickiej 

Szkoły Podstawowej w Podjuchach. Listy społecznego wsparcia. 

6. Odbiór budowy 4 ulic: Planty, Aluminiowa, Biała i Kruszcowa. 

7. Odbiór schodów Kruszcowa- Krzemienna. 

8. Wnioski do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego do obszarów nad rzeką. 

9. Krokusowa Rewolucja – podsumowanie akcji. 

10. Baza Trekkingowa w Podjuchach – zarys projektu. 

11. Pomysł na zagospodarowanie Śnieżnej Górki. 

12. Sportowa impreza świąteczno – noworoczna dla mieszkańców (formuła, sponsorzy, nazwa). 

13. Projekt nowej linii autobusowej na żądanie. Założenia. 

14. Temat śmietników w Podjuchach. 

15. Temat listy ulic i obiektów do interwencyjnego sprzątania. 

16. Temat uszkodzeń chodników. 

17. Sprawy porządkowe. 

18. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad.1. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Maciej Szyszko stwierdzając quorum. Jednomyślnie przyjęto 

powyższy porządek obrad. 

 

Ad.2. 

Zatwierdzono Protokół nr 10/15 z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 04.11.2015. 

 

 Głosowało 9 osób: 

„za” – 9 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Podziękowano Pani Dyrektor Przedszkola „Figielek” - Jolancie Chodorowskiej oraz Pani Dyrektor 

Przedszkola „Zaczarowany Ołówek” – Aldonie Radziwon za wsparcie imprezy „Dzień Seniora” 

przygotowanym przez nauczycieli i przedszkolaków programem artystycznym. 
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Do obrad dołączyła Radna Olga Tessar. 

 

Ad.3.  

W związku z tematem „Bezpieczeństwo i ład publiczny w Podjuchach” na posiedzenie przybyli 

przedstawiciele Straży Miejskiej: Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie, Naczelnik SM na 

Prawobrzeżu, dwóch strażników SM; przedstawiciele Policji: Naczelnik KMP Prawobrzeże, 

przedstawiciel wydziału prewencji, funkcjonariusz ruchu drogowego, a  także dyrekcja 

zlokalizowanych na osiedlu przedszkoli (Figielek i Zaczarowany Ołówek) oraz Zespołu Szkół nr 15, 

przedstawiciel SM DĄB oraz jedna mieszkanka Podjuch. 

Przewodniczący Maciej Szyszko przedstawił prezentację obrazującą miejsca - punkty zapalne na 

terenie Podjuch, oznaczając charakter dokonujących się tam przestępstw i wykroczeń takich jak 

spożywanie alkoholu, akty wandalizmu, zażywanie narkotyków, kradzieże, śmiecenie, naruszenia 

przepisów ruchu drogowego (wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego Protokołu). 

Zarówno Z-ca Komendanta Straży Miejskiej pan Krzysztof Mechliński jak i Naczelnik KMP 

Prawobrzeże Piotr Zaborowski zapewnili, że przeanalizują prezentację oraz w miarę możliwości 

skonfrontują ją ze zgromadzoną dokumentacją, a następnie odniosą się do przedstawionych w niej 

spraw i wnioski przekażą Radzie Osiedla. 

Podczas spotkania udało się poczynić następujące ustalenia: 

1. Odnośnie spalonego budynku na rogu ulic Metalowej i Granitowej Straż Miejska przekazała 

informację, iż właściciel zobowiązał się do posprzątania terenu do 10 grudnia. 

2. W sprawie zalewania ulicy Szklanej Straż Miejska oznajmiła, że sprawa jest jej znana i za 

każdym razem sprowadza się do udrożnienia studzienki kanalizacyjnej. 

3. W związku z decyzją, która zapadła przy odbiorze budowy 4 ulic: Białej, Aluminiowej, Planty i 

Kruszcowej o zdemontowaniu postawionych na skrzyżowaniu ulic Białej oraz Aluminiowej 

znaków pionowych oznaczających przejścia dla pieszych wypowiedział się funkcjonariusz 

ruchu drogowego, że cały ten obszar jest strefą uspokojonego ruchu gdzie dopuszczalna 

prędkość to 30km/h, w związku z tym faktem nie ma konieczności tworzenia przejść dla 

pieszych. W przypadku braku wyznaczonego przejścia, pieszy może przekroczyć jezdnię w 

dowolnym miejscu. Dodał także, że miejsca, w których pierwotnie ustawione zostały pionowe 

znaki przejścia dla pieszych nie były prawidłowo oznaczone znakami poziomymi tzn. 

prawidłowe białe pasy, zostały zastąpione pasami ułożonymi z ciemniejszego koloru kostki 

brukowej.  Obecnie miejsca te poprzez obniżone krawężniki staną się „sugerowanymi 

przejściami dla pieszych”, należy jednak pamiętać, że na takich przejściach pieszy nie ma 

pierwszeństwa.  

4. Przewodniczący oraz przybyli na posiedzenie dyrektorzy placówek oświatowych 

zlokalizowanych na terenie osiedla Podjuchy poprosili funkcjonariuszy o częstsze 

patrolowanie okolic Zespołu Szkół nr 15, Szkoły Katolickiej oraz przedszkoli „Figielek” i 

„Zaczarowany Ołówek”. Zapytano o możliwości interweniowania po cywilnemu. 

Przedstawiciele Straży Miejskiej oświadczyli, że mają obowiązek pracy w umundurowaniu, 

natomiast funkcjonariusze Policji poinformowali, że korzystają z tej możliwości, szczególnie w 

okolicy Zespołu Szkół nr 15. 

5. Odnośnie problemów z włączeniem się do ruchu na skrzyżowaniach ulic Metalowa/Biała i 

Metalowa/Kruszcowa, związanymi z ograniczeniem widoczności przez osoby parkujące 

wzdłuż ulicy Metalowej, funkcjonariusz ruchu drogowego podpowiedział, że lepszym 
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rozwiązaniem od mandatów byłoby ustawienie słupków uniemożliwiających parkowanie na 

długości min. 10 metrów zaczynając od skrzyżowania. 

6. Na pytanie o brak dyżurów Dzielnicowego w siedzibie Rady Osiedla, Naczelnik KMP 

Prawobrzeże odpowiedział, że Dzielnicowy ma obowiązek kontaktowania się z Radą i jeśli 

zachodzi taka potrzeba dyżury mogą się odbywać. 

7. Zarówno funkcjonariusze Policji jak i Straży Miejskiej przychylili się do propozycji regularnego 

uczestnictwa w posiedzeniach Rady Osiedla Podjuchy.  

 

Ad.4. 

Przewodniczący zdał relację z posiedzenia Zespołu ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, 

którego przedmiotem było zagospodarowanie środków finansowych, pozostających po realizacji 

zwycięskich projektów. W spotkaniu uczestniczyło łącznie czworo Radnych Rady Osiedla Podjuchy, a 

zarazem autorów trzech projektów, które zajęły II, III i IV miejsce: Maciej Szyszko, Mirosława Roźmiej, 

Aneta Próba oraz Marta Wójcik. Wiedząc, że na realizację projektu, który zajął miejsce II czyli „Stanicy 

Wodnej Podjuchy nad Regalicą” pozostało 500 000 PLN zawnioskowali oni o przesunięcie tych 

środków finansowych na realizację projektu, który zdobył miejsce IV, czyli Parku Wolności w 

Podjuchach podając następujące argumenty: 

1. Jeszcze w tym roku Rada Osiedla Podjuchy przeznacza  40 000 PLN na projekt techniczny Parku 

Wolności w Podjuchach. 

2. W dostępnych środkach przyszłorocznych Rada Osiedla Podjuchy zawarowała 189 000 PLN na 

pierwszy etap realizacji Parku Wolności. 

3. Możliwość montażu środków inwestycyjnych Rady ze środkami SBO2016, pozwoliłaby nawet przy 

założeniu etapowania osiągnąć oczekiwaną społecznie skalę projektu, a także racjonalnie 

zagospodarować ograniczone zasoby finansowe. 

4. Autorami wszystkich trzech projektów, które zdobyły II, III i IV miejsce są te same osoby. 

 

W ramach poparcia wniosku zaproponowanego przez Radnych Rady Osiedla Podjuchy padł argument 

mówiący, że mieszkańcy głosowali na projekt STANICY z rozpisanym kosztorysem na 1 350 000 PLN. 

Nie wiadomo czy zagłosowaliby na ten sam projekt z budżetem okrojonym do 500 000 PLN.  

 

Jednak większością głosów Zespołu podjęła decyzję, że 500 000 PLN zostanie przeznaczone zgodnie z 

zajmowanym miejscem na liście wyników, czyli na realizację projektu „Stanicy Wodnej Podjuchy nad 

Regalicą” uzasadniając, iż decyzja odmienna mogłaby doprowadzić do  protestu osób, które 

zagłosowały na Stanicę, a ujrzałyby realizację części Parku Wolności.  

 

Ad.5. 

Podjęto Uchwałę nr 26/15 wnioskującą o wszczęcie postępowania w przedmiocie uchwalenia planu 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu boisk przyszkolnych Katolickiej Szkoły 

Podstawowej w Podjuchach.  

 

Głosowało: 

„za” – 10 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 
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Ad.6. 

Maciej Szyszko poinformował, że 10 listopada odbyła się procedura odbioru budowy 4 ulic: Planty, 

Aluminiowej, Białej, Kruszcowej.  Powiadomił o sygnale od mieszkańców dotyczącym stojącej w 

niektórych miejscach wodzie po opadach deszczu. W związku z tym poprosił Wiceprzewodniczącego 

Piotra Mareckiego, aby jako specjalista w branży budowlanej zbadał sprawę. 

 

Ad.7. 

Przewodniczący przekazał informację o zakończeniu procedury odbioru schodów Kruszcowa-

Krzemienna. Dodał, że wszystkie poprawki zostały wykonane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

 

Ad.8. 

Poinformowano o zaistniałej możliwości składania wniosków do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów nad rzeką. 

 

Ad.9. 

W ramach akcji „Krokusowa Rewolucja” posadzono w Podjuchach 2450 cebulek krokusów, z których 

1250 szt. zakupiła Rada Osiedla Podjuchy. Kwiaty posadzono na terenie: 

Zespołu Szkół nr 15,  

Szkoły Katolickiej, 

Przedszkola Figielek,  

Przedszkola Zaczarowany Ołówek,  

Parku ks. Alberta Wilimskiego. 

 

Ad.10. 

Padła sugestia, aby spróbować podjąć rozmowy dążące do nawiązania współpracy z Nadleśnictwem 

Gryfino w sprawie utworzenia bazy Trekkingowej na końcu ulicy Chabrowej. 

 

Ad.11. 

Temat odroczono. 

 

Ad.12. 

Omówiono przygotowania do imprezy świąteczno – noworocznej dla mieszkańców. 

Radna Mirosława Roźmiej zobowiązała się do opracowania regulaminu turnieju oraz zorganizowania 

4 stołów do tenisa stołowego. 

 

Ad.13. 

Przewodniczący zapowiedział, że na posiedzeniu 2 grudnia gościć będzie kierownik Działu 

Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów ZDITM pan Krzysztof Miler, celem 

omówienia transportu publicznego w Podjuchach, a w szczególności Systemu Transportu „na 

żądanie”. 

 

Ad.14. 

Wiceprzewodniczący Piotr Marecki oznajmił, że na kolejne posiedzenie przygotuje mapę 

przedstawiającą zapotrzebowanie na dodatkowe śmietniki w Podjuchach. 



5 
 

 

Ad.15. 

Maciej Szyszko zwrócił się z prośbą, aby na najbliższym posiedzeniu radni wskazali ulice oraz obiekty 

do interwencyjnego sprzątania celem utworzenia listy takich miejsc. 

 

Ad.16. 

Radny Grzegorz Mikut oświadczył, iż na posiedzeniu 2 grudnia zaprezentuje ulice wymagające 

naprawy chodników. 

 

Ad.17. 

- 

 

Ad.18. 

Przewodniczący poinformował, że skontaktuje się z Domem Dziecka w Podjuchach celem ustalenia 

form oczekiwanego wsparcia ze strony Rady Osiedla. 

 

Oznajmił także, iż ze względu na ograniczone fundusze Biuro ds. Organizacji Pozarządowych odwołało 

swoje zaproszenie dla Rady Osiedla Podjuchy do projektu, polegającego na zorganizowaniu 

bezpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Rady. 

 

Podjęto Uchwałę nr 27/15 wrażającą pozytywną opinię w sprawie dzierżawy działki nr 80/4, obręb 

4121 przy ulicy Sieradzkiej w Szczecinie. 

 

Głosowało: 

„za” – 10 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 

 

 

 

 

 

 


