
Protokół RO Podjuchy z posiedzenia w dniu 4 września 2019 r. 

13 radnych oraz 11 gości 

1. Powitanie gości. Sprawdzenie listy obecności. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie 

porządku obrad. 

1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 

5.08.2019. 

2. Analiza skuteczności ALERTÓW zgłoszonych w okresie lipiec-sierpień 2019. 

3. Uchwała dzierżawy działki położonej przy ulicy Cynowej w Podjuchach. 

4. Uchwała dzierżawy działki położonej przy ulicy Szklana w Podjuchach. 

5. Uchwała dzierżawy działki położonej przy ulicy Radosnej w Podjuchach. 

6. Uchwała dzierżawy działki położonej przy ulicy Kruszcowej w Podjuchach. 

7. Podjuszańskie Harce 2019 – przygotowania do imprezy. 

8. SBO 2020. 

9. Bieżące inwestycje w Podjuchach. 

10. Przyjęcie rezygnacji i powołanie nowego skarbnika RO Podjuchy. 

11. Skutki nawalnych deszczów z końca sierpnia.    

12. Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców. 

13. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad. 1. 

Stwierdzono quorum. Przyjęto powyższy porządek obrad. 

Ad. 2. 

Głosowało 11 radnych: 

- za – 11  

- przeciw – 0 

- wstrzymuję – 0 

Ad. 3. 

Radni podzielili się przesłanymi alertami oraz ich stanem realizacji. Zauważono potrzebę 

regularnego zgłaszania alertów, nawet kilkukrotnie w jednym, danym przypadku. Jako 

jedne z sukcesów można wymienić: przemalowanie barierek przy Rynku przy ul. 

Granitowej, załatanie dziur w drodze niedaleko przystanku autobusowego przy ul. 

Granitowej, skoszenie traw przy ul. Ukośnej. 

Na posiedzenie przybył Bartosz Startek. 



Ad. 4. 

Głosowało 12 radnych: 

- za – 12 

- przeciw – 0 

- wstrzymuję – 0 

Ad. 5. 

Głosowało 12 radnych: 

- za – 12 

- przeciw – 0 

- wstrzymuję – 0 

Ad. 6.  

Głosowało 12 radnych: 

- za – 12 

- przeciw – 0 

- wstrzymuję – 0 

Ad. 7.  

Głosowało 12 radnych: 

- za – 12 

- przeciw – 0 

- wstrzymuję – 0 

Ad. 8. 

Propozycje ze strony przybyłych gości, dyskusja zebranych nad ich możliwą realizacją. 

Przedstawienie planów atrakcji podczas wydarzenia. Omówiono finansowe potrzeby 

imprezy. 

Na posiedzenie przybyła Mirosława Roźmiej. 

Ad. 9. 

Omówiono tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego.  

 



Ad. 10. 

Wśród bieżących inwestycji w Podjuchach można wymienić: rozpoczęcie składania ofert 

na schody Walczaka-Skalista, naprawienie fontanny w Parku Wolności, opóźnienie na 

budowie CAL Krzemień. 

Ad. 11. 

Głosowanie nad rezygnacją Mirosławy Roźmiej z funkcji skarbnika, głosowało 13 

radnych: 

- za – 13 

- przeciw – 0 

- wstrzymuję – 0. 

Na nowego skarbnika przewodniczący zaproponował Dominika Janasa, który przyjął 

kandydaturę. Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. Zgodnie z jej 

wynikiem nowym skarbnikiem został radny Dominik Janas. 

Ad. 12. 

Skutki deszczy z końca sierpnia omówił przewodniczący, radni oraz goście podzielili się 

swoimi spostrzeżeniami, w tym m.in. dostanie się wody do niektórych mieszkań na 

najniższych kondygnacjach, naniesienie dużej ilości piasku na ulice, co utrudniało 

znacząco poruszanie się samochodami. Ww. problemy zostały usunięte. 

Ad. 13. 

Dyskusja gości oraz radnych nad linią autobusu na żądanie nr 95. Mieszkanka Podjuch 

jest zdania, że autobusy tej linii kursują zbyt często, przez co bus jeździ pusty, dlatego 

należy z niego zrezygnować. Wywiązała się dyskusja, wysłuchano każdej ze stron. 

Zwolennicy autobusu na żądanie podali przykłady porannych kursów linii, kiedy na pętlę 

autobusową w Podjuchach przyjeżdżają dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym, by 

pojechać do szkoły oraz korzystające z autobusu kobiety z wózkami, które nierzadko 

muszą czekać na następny kurs, ponieważ wózki nie mieszą się do taboru.  

Ad. 14. 

Gość Krystian Michalak opowiedział o problemach Podjuch z perspektywy mieszkańca. 

Zgłoszenie przez mieszkańca z ul. Gwieździstej dzikiego przejazdu przy ul. 

Piwnej/Nowatorskiej.  

Pytanie mieszkańców z ul. Korczaka o możliwość postawienia ekranów wygłuszających 

hałas z autostrady na odcinku A6 w bliskiej odległości od ul. Korczaka.  

Protokołowała Paulina Wolińska 


