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Protokół nr 12/2015 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 02.12.2015. 

 

 
Obecni: 11 radnych. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 18.11.2015. 

3. Uchwała dotycząca dzierżawy. 

4. Uchwała zmieniająca plan rzeczowo – finansowy RO PODJUCHY 2015. 

5. Uchwała dot. Planu rzeczowo – finansowego RO PODJUCHY 2016. 

6. Projekt budżetu Miasta Szczecina 2016. Opinia Rady. 

7. Ustalenia spotkania dot. Stanicy Wodnej Podjuchy. 

8. Ustalenia spotkania w WGKiOŚ. 

9. Ustalenia ze szkolenia dla Rad Osiedli. 

10. Petycja w sprawie gruntów przy KSP JPII. 

11. Przebieg procedury uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania nad rzeką. 

12. Sportowa impreza świąteczno – noworoczna dla mieszkańców ( wiążące ustalenia). 

13. Temat śmietników w Podjuchach. 

14. Temat listy ulic i obiektów do interwencyjnego sprzątania. 

15. Ustalenia spotkania Domu Dziecka w Podjuchach. 

16. Sprawy porządkowe:  

- zakupy środków czystości, 

- zakupy środków biurowych, 

- niebezpieczne tendencje dla Rad Osiedli, 

- umowa na sprzątanie. 

17. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad.1. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Maciej Szyszko. Sprawdzono listę obecności i stwierdzono 

quorum. Przyjęto powyższy porządek obrad. 

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia w dniu 18.11.2015. 

 

Głosowało 11 osób: 

„za” – 10 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 1 (A.Giza – Zwierzchowski). 
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Ad.3. 

Uchwałą nr 28/15 wyrażono pozytywną opinię w zamiarze dzierżawy nieruchomości gminnej nr 19 

obręb 4115 położonej przy ulicy Zakręt w Szczecinie. 

 

Głosowało 11 osób: 

„za” – 11 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.4. 

Uchwałą nr 29/15 wprowadzono zmiany do planu rzeczowo – finansowy RO Podjuchy na 2015. 

 

Głosowało 11 osób: 

„za” – 11 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.5. 

Uchwałą nr 30/15 przyjęto zaproponowany przez Skarbnika Mirosławę Roźmiej plan rzeczowo – 

finansowy na 2016 rok. 

 

Głosowało 11 osób: 

„za” – 11 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.6. 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie zaopiniowała budżet Miasta Szczecina 2016. 

 

Ad.7. 

Maciej Szyszko przekazał, że wraz z radnymi Piotrem Mareckim oraz Anetą Próbą 27 listopada 

uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem Miasta Piotrem Krzystkiem oraz Zastępcą prezydenta 

Michałem Przepierą, które dotyczyło projektu Stanicy Wodnej Podjuchy. Ustalono, że: 

A) W 2016 roku mają być scalone działki składające się na lokalizację Stanicy. Obecnie należą do 

trzech różnych podmiotów. Ma zostać wykonany projekt techniczny Stanicy Wodnej Podjuchy oraz 

zrealizowane prace przygotowawcze (uporządkowanie terenu). 

B) Sama realizacja projektu prognozowana jest na lata 2017-2019. Miasto deklaruje pomoc. Szansą są 

fundusze unijne oraz równoległe negocjacje Miasta z RZGW w sprawie wymiernej rekompensaty dla 

Podjuch za teren nad rzeką zabrany pod budowę bazy lodołamaczy. 

 

Ad.8. 

30 listopada odbyło się spotkanie w WGKiOŚ, w którym wzięli udział Maciej Szyszko, Mirosława 

Roźmiej i Marta Wójcik, gdzie omówiono realizację budżetu inwestycyjnego RO Podjuchy na 2016 

rok, a także priorytety dla Podjuch. 
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W czasie rozmowy padła informacja, iż schody między ulicami Kruszcową i Krzemienną, których 

dotychczasowe utrzymanie spoczywało na Radzie Osiedla, zostaną prawdopodobnie objęte opieką 

Miasta. 

 

Ad.9. 

Maciej Szyszko podzielił się ustaleniami ze szkolenia dla Rad Osiedli.  

 

Ad.10. 

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 26/15 w sprawie wszczęcia postępowania w 

przedmiocie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu boisk 

Przyszkolnych Katolickiej Szkoły Podstawowej w Podjuchach została przekazana Prezydentowi 

Miasta. 

 

Ad.11. 

Maciej Szyszko przekazał wiadomość, iż w trwającej procedurze uchwalenia planu miejscowego 

zagospodarowania terenu nad rzeką w Podjuchach w formie wniosku do planu ujęta została uchwała 

Rady Osiedla Podjuchy dot. rekompensaty dla mieszkańców Podjuch po stracie terenów pod budowę 

Bazy Lodołamaczy. Przypominając, iż w istotnej części uchwała odnosi się do kwestii sposobu 

zagospodarowania terenu przyszłej Stanicy Wodnej Podjuchy. 

 

Ad.12. 

Ustalono osoby odpowiedzialne za imprezę świąteczno – noworoczną dla mieszkańców: 

Maciej Szyszko, 

Jarosław Warchoł, 

Mirosława Roźmiej, 

Marta Wójcik, 

Edward Paluch, 

Krzysztof Bańkowski. 

 

Padła propozycja, aby jako nagrody zakupić innowacyjną, a zarazem edukacyjną książkę „Angielski w 

skojarzeniach”, której autorem jest Podjuszanin Krzysztof Potyrała. Radni przystali na ten pomysł. 

Wyrażono zgodę na zakup około 60-70 książek w sugerowanej cenie 15 PLN za sztukę. 

 

Radny Krzysztof Bańkowski opuścił posiedzenie. 

 

Ad.13. 

Wiceprzewodniczący Piotr Marecki przedstawił mapę inwentaryzacyjną, wskazującą aktualne 

lokalizacje śmietników w Podjuchach. Podał, że obecnie jest ich 48 w następujących miejscach: 

16 – przy przystankach autobusowych, 

12 – przy drogach miejskich, 

20 – w parkach. 

 

Przewodniczący zasugerował, aby na podstawie przygotowanej mapy wytypować 10 lokalizacji dla 

potrzeby skonstruowania wniosków o dodatkowe śmietniki. 
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Ad.14. 

Po dyskusji ustalono, aby na pierwszy styczniowy termin przygotować konkretne, przemyślane 

propozycje ulic do interwencyjnego sprzątania. 

 

Ad.15. 

Maciej Szyszko poinformował, że wraz z Martą Wójcik odbył wizytę w Domu Dziecka w Podjuchach, 

ustalając charakter oczekiwanego wsparcia jako głównie niematerialną pomoc, opartą na współpracy 

Domu Dziecka z Radą Osiedla, zmierzającej do zaangażowania wychowanków w życie społeczne 

Podjuch. Z 13 podopiecznych wskazano jedno dziecko posiadające szczególne uzdolnienia w 

dziedzinie beatbox’u oraz malowania graffiti. Podniesiono kwestię zapotrzebowania na artykuły 

biurowe, szkolne i papiernicze. 

 

Ad.16. 

Wyznaczono Mirosławę Roźmiej oraz Martę Wójcik do sporządzenia zakupów środków czystości oraz 

materiałów biurowych na potrzeby Rady Osiedla Podjuchy. 

 

Ad.17. 

Grzegorz Mikut skrótowo poinformował o przebiegu spotkania Prezydenta Piotra Krzystka z 

mieszkańcami Prawobrzeża.   

 

Grzegorz Mikut zaproponował, aby znajdujące się w siedzibie Rady Osiedla „koperty życia” przekazać 

do przychodni w Podjuchach. Postanowiono przemyśleć ten pomysł. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


