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Protokół nr 9/2015 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 21.10.2015. 

 

 
Obecni: 13 radnych oraz 1 gość 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 07.10.2015. 

3. Specjalne podziękowanie za wsparcie festynu Podjuszańskie Harce 2015. 

4. Podsumowanie XVII DNIA SENIORA. 

5. Podsumowanie kampanii społecznej trzech projektów zgłoszonych do SBO2016. 

6. Aktualizacja planu rzeczowo-finansowego RO Podjuchy. 

7. Informacja o biurze darmowych porad prawnych w RO Podjuchy. 

8. Krokusowa Rewolucja – termin, scenariusz, partnerzy. 

9. Informacja na temat przebiegu inwestycji budowy 4 ulic (Aluminiowa, Planty, Biała 

Kruszcowa). 

10. Dodatkowa informacja na temat przycinki drzewostanu przy ulicy Aluminiowej. 

11. Tablice informacyjne w Parku Ks. Alberta Wilimskiego. 

12. Sportowa impreza świąteczno-noworoczna dla mieszkańców (termin, formuła, miejsce, 

sponsorzy, nazwa). 

13. Kalendarze 2016. 

14. Baza Trekkingowa – zarys projektu. 

15. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad.1.  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Maciej Szyszko, stwierdzając quorum. Przyjęto powyższy 

porządek obrad. 

 

Ad.2. 

Posiedzenie rozpoczęto od rozpatrzenia poprawek do protokołu z posiedzenia 8/2015. Dwie z 

poczynionych uwag Radni uznali za zasadne i neutralne dla protokołu. Wobec wątpliwości 

dotyczących trzeciej uwagi Przewodniczący poddał ją pod głosowanie, w którym podjęto decyzję o jej 

uwzględnieniu. 

 

 Głosowało 13 osób: 

 „za” – 7 osób, 

 „przeciw” – 0 osób, 

 „wstrzymuję” – 6 osób.  

 

Natomiast ostatnia, czwarta uwaga do wniosku została uznana za merytorycznie nieuzasadnioną. 

Wniosek w tym punkcie nie podlegał głosowaniu.  
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Kontynuując punkt dotyczący protokołu, uwzględniając jego drobne zmiany przystąpiono do 

zatwierdzania jego w całości. 

 

Głosowało 13 osób: 

„za” – 13 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Udzielono głosu przybyłemu gościowi, panu Jerzemu Sadowskiemu, który po raz kolejny przedstawił 

swój obraz sytuacji dotyczącej zabezpieczenia sceny muzycznej w zasilanie energetyczne podczas 

festynu „Podjuszańskie Harce”. Wiceprzewodniczący Piotr Marecki ponownie potwierdził próby 

telefonicznego kontaktowania się z panem Jerzym Sadowskim przed imprezą oraz brak odpowiedzi z 

jego strony. Świadkiem tych prób był Radny Krzysztof Bańkowski. W obliczu dwóch różnych ocen 

omawianego zajścia Radny Artur Giza- Zwierzchowski, jako osoba, która skontaktowała pana Jerzego 

Sadowskiego z Radą Osiedla, zawnioskował, aby całe zdarzenie uznać za „niefortunne 

nieporozumienie” wynikłe na poziomie międzyludzkiej komunikacji. Ustalono, że wniosek zostanie 

rozpatrzony w punkcie 15 (Wolne wnioski i postulaty). Przewodniczący zapytał, czy pan Jerzy 

Sadowski przygotował skonkretyzowany wniosek, o którym była mowa na poprzednim posiedzeniu, 

dotyczący użyczenia siedziby Rady Osiedla, zawierający dokładne określenie organizatora/grupy 

inicjatywnej, proponowanych form zajęć, docelowych adresatów, częstotliwość spotkań. W 

odpowiedzi pan Jerzy Sadowski stwierdził swoją rezygnację z wniosku. 

 

Ad.3. 

Przewodniczący wręczając pamiątkowe dyplomy podziękował Wiceprzewodniczącemu Piotrowi 

Mareckiemu oraz Radnemu Jarosławowi Warchołowi, za sponsorowanie festynu „Podjuszańskie 

Harce 2015”. Zaznaczył, iż pierwotnym założeniem członkowstwa w Radzie jest społeczna praca na 

rzecz osiedla. Tym większy szacunek i uznanie za element dodatkowy ich obecności w Radzie - 

sponsoring nagród.  

 

Ad.4. 

Podsumowano XVII DZIEŃ SENIORA, omawiając mocne punkty zorganizowanej imprezy i dalsze 

możliwości jej rozwoju.   

 

Ad.5. 

Przewodniczący podziękował wszystkim Radnym, którzy czynnie uczestniczyli w kampanii społecznej 

trzech projektów zgłoszonych do SBO2016. Dodał, iż w ramach promocji rozdano ok. 10 000 ulotek 

oraz rozwieszono 100 plakatów. Udostępniono także komputery do głosowania: 

- podczas XVII DNIA SENIORA, 

- w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła po każdej mszy św. w niedzielę 18.10.2015, 

- w sklepie SILVER TROFEA (przy Fresh Markecie). 

 

Przewodniczący przypomniał, iż regulamin plebiscytu daje jego organizatorom do 30 dni od dnia 

zakończenia głosowania na rozstrzygnięcie. Podkreślił, iż w tej sprawie Rada Osiedla Podjuchy zrobiła 

wszystko co mogła. W tej sytuacji każdy wynik będzie zwycięstwem, bo daliśmy sprawie serce i 

zaangażowanie. 
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Ad.6.  

Uchwałą 23/15 przyjęto przedstawiony przez Skarbnika Mirosławę Roźmiej zaktualizowany Plan 

rzeczowo-finansowy na IV kwartał 2015 (stanowi on załącznik do niniejszego protokołu).  

 

Głosowało 13 osób: 

„za” – 13 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.7. 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z „Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji 

prawnej” Biuro ds. Organizacji Pozarządowych zaprosiło Radę Osiedla Podjuchy do projektu, 

polegającego na zorganizowaniu bezpłatnej pomocy prawnej w siedzibie Rady. Zakłada się, że 

konsultacje prawne będą świadczone przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny. Dwa razy w tygodniu w 

godzinach popołudniowych oraz trzy razy w tygodniu w godzinach porannych. 

 

Ad.8. 

Ustalono termin wysadzenia cebulek krokusów na pierwszy tydzień listopada. Wskazano następujące 

miejsca przeprowadzenia akcji: 

- Park Wolności, 

- Park Ks. Alberta Wilimskiego, 

- Park pod kasztanami przy ulicy Przewiewnej, 

- Skarpa przy wieżowcach (okolice Fresh Market) 

- Szkoła Katolicka, 

- Zespół Szkół nr 15, 

- Przedszkole Figielek, 

- Przedszkole Zaczarowany Ołówek. 

 

Do koordynowania „Krokusowej Rewolucji” zgłosili się: 

- Krzysztof Bańkowski, 

- Olga Tessar, 

- Aneta Próba, 

- Jadwiga Biźnia, 

- Mirosława Roźmiej, 

- Maciej Szyszko, 

- Marta Wójcik. 

 

Ad.9. 

Maciej Szyszko poinformował, że zmienił się termin ukończenia inwestycji budowy 4 ulic 

Aluminiowej, Białej, Planty oraz Kruszcowej z 16 października na 9 listopada. Opóźnienie nie wynika z 

winy inwestora. Powodem przesunięcia terminu była konieczność przywrócenia właściwych granic 

działek (niektórzy właściciele posesji przesunęli ogrodzenia zajmując pas drogowy) oraz konieczność 

budowy muru oporowego przy skarpie.   
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Ad.10. 

Przewodniczący przekazał informację, iż ZDiTM we współpracy z ZUK jeszcze w tym roku dokona 

zabiegów pielęgnacyjnych i cięć sanitarnych w alei lip przy ul. Aluminiowej. Możliwość dokonania cięć 

nastąpi po zakończeniu inwestycji budowy ulic Aluminiowej, Białej, Planty oraz Kruszcowej. 

 

Ad.11.  

Przewodniczący poinformował, że ZUK wykonał na terenie Parku Ks. Alberta Wilimskiego intensywną 

wycinkę dzikich zarośli, która ma na celu przesunięcie tego parku w górę, aż na szczyt wijącej się tam 

ścieżki. Znajdujący się w parku plac zabaw wyposażono w nowe bocianie gniazdo oraz dwa koziołki, 

których szacunkowy koszt wraz z montażem to 9 000 zł. Ponadto mamy gentlemańską obietnicę z 

ZUK, iż w 2016 roku w miejscu dawnej, zdekapitalizowanej i już rozebranej konstrukcji zamku 

powstanie nowa. Maciej Szyszko dodał, że ze strony ZUK padła propozycja wymiany pękniętej tablicy 

informującej o nazwie parku, ufundowanej przez nieistniejące już Stowarzyszenie Nasze Podjuchy 

oraz powołania do życia drugiej tablicy odwołującej się do historii tego miejsca i postaci księdza 

Alberta Wilimskiego. Zaapelował do radnych, aby przemyśleli koncepcje inskrypcji na obu tablicach. 

Radni Jarosław Warchoł i Krzysztof Bańkowski zgłosili swój akces do tematu. 

 

Ad.12. 

W sprawie imprezy świąteczno-noworocznej dla mieszkańców wstępnie ustalono: 

- termin imprezy na 2 stycznia 2016, 

- miejsce imprezy: Szkoła Katolicka lub Zespół Szkół nr 15, 

- sportowy charakter imprezy: turniej badmintona, tenisa stołowego, ringo. 

 

Ad.13. 

Poinformowano o wydrukowaniu kalendarzy zawierających zdjęcia Podjuch. Część z nich stanowiła 

prezent dla seniorów podczas XVII DNIA SENIORA, część stanowi podziękowania dla sponsorów 

działań Rady, autorów zdjęć, osobno każdy z radnych otrzymał po 5 sztuk, natomiast pozostałe 

zostaną przeznaczone na nagrody w imprezie świąteczno-noworocznej. 

 

Ad.14. 

Po ustaleniach radnego Edwarda Palucha Przewodniczący zakomunikował, że wskazywana we 

wstępnym zarysie projektu lokalizacja utworzenia Bazy Trekkingowej na końcu ulicy Chabrowej musi 

zostać wykluczona ze względu na fakt, iż jest to teren należący do Nadleśnictwa Gryfino. 

 

Ad.15. 

Skarbnik Mirosława Roźmiej przekazała, ze podczas dyżuru wpłynął wniosek o opinię dotyczącą 

dzierżawy gruntu. Po zapoznaniu się z wnioskiem Radni postanowili odroczyć decyzję na kolejne 

posiedzenie ze względu na potrzebę zorientowania się w sytuacji wnioskowanego terenu. 

 

Radna Mirosława Roźmiej poinformowała także o zgłoszeniu przez mieszkańca faktu zalewania 

podczas opadów deszczu ulicy Szklanej (w miejscu przed przejazdem kolejowym) oraz jego prośby o 

ustalenie organu odpowiedzialnego za ten teren. 

 

Radny Artur Giza - Zwierzchowski powołując się na sygnał od mieszkańca zaproponował, aby z 

kilkudniowym wyprzedzeniem publikować porządek posiedzenia tak, aby każdy mieszkaniec, który 
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chciałby wypowiedzieć się w danym temacie miał szansę uczestniczyć w obradach. W odpowiedzi 

Przewodniczący przypomniał, iż temat był już rozpatrywany przez RO PODJUCHY na posiedzeniu. 

Bezpośrednim impulsem do zajęcia się sprawą był komentarz na fanpage Rady Osiedla Podjuchy 

napisany z konta FB Krzysztof Szostak. Odnosząc się do samej sprawy Przewodniczący wskazał, iż 

bardzo dobrze rozumie argumenty radnego Artura Gizy-Zwierzchowskiego i w pewnej części je 

podziela. Argument transparentności jest bowiem istotnie przekonywujący. Jednocześnie wskazał na 

okoliczności zwykłego funkcjonowania Rady, tj. jej codzienną pragmatykę. Rada Osiedla Podjuchy 

funkcjonuje w oparciu o społeczną pracę jej członków. Nie posiada w swoich zasobach 

pełnoetatowego, stałego biura administracyjnej obsługi.  Odbiór korespondencji drogą tradycyjną 

odbywa się mniej więcej dwa razy w tygodniu. Do tego dochodzą informacje przekazywane na 

dyżurach radnym (raz w tygodniu), korespondencja wpływają drogą elektroniczną (ciągle) oraz 

ustalenia ze spotkań w urzędach (ciągle). Wiele z tych spraw zasługuje na włączenie w porządek 

obrad posiedzeń Rady. Wiele z tych spraw pojawia się w przededniu, albo nawet w dniu posiedzenia 

RO Podjuchy. Nie włączenie ich w porządek posiedzenia, oznacza odroczenie tematu do kolejnego 

posiedzenia. Co z uwagi na dwutygodniowy rytm spotkań Rady czasami oznaczać to może istotną 

zwłokę. Szczególnie w sprawach, które muszą być rozstrzygnięte w statutowym terminie 14 dni. 

Przewodniczący podniósł wreszcie istotną obawę, iż decyzja o publikowaniu porządku obrad z 7-3 

dniowym wyprzedzeniem może wygenerować istotne problemy w sytuacji spraw pilnych do 

rozpatrzenia na forum Rady, a które pojawią już po publikacji porządku obrad. Zachodzi istotna 

obawa, iż niektórzy mieszkańcy Podjuch poczują się zdezinformowani. Na konkretnym posiedzeniu 

będą bowiem rozpatrywane sprawy, które mogą ich istotnie dotyczyć, a które nie zostały ujęte w 

opublikowany z wyprzedzeniem porządku obrad. Nie chcąc doprowadzać do tego rodzaju 

nieporozumień, w tej sprawie Rada powinna pozostać przy obowiązującym schemacie, który zresztą 

ma wymiar wieloletni. Tym bardziej, że statutowe normy umożliwiają udostępnienie porządku obrad 

w dniu posiedzenia, a w sprawach nader istotnych, Rada i tak stosuje zasadę możliwie szerokiego 

powiadamiania wszystkich zainteresowanych. Czego przykładem były takie sprawy jak: dzierżawa 

Śnieżnej Górki, czy aleja lip przy ulicy Aluminiowej. 

 

Na koniec powrócono do wniosku Radnego Artura Gizy – Zwierzchowskiego dotyczącego sprawy 

pana Jerzego Sadowskiego. Z uwagi na rozbieżność stanowisk Rada Osiedla nie podjęła jednak decyzji 

w sprawie wypracowania formuły jednego oświadczenia zamykającego całokształt charakteru spraw 

związanych ze współpracą z panem Jerzym Sadowskim. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała Marta Wójcik 

 

 

 

 

 


