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Protokół nr 38/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 19.04.2017. 

 
Obecni: 9 radnych i 1 gość. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

obrad. 

2.  Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy w dniu 05.04.2017. 

3. Uchwała dzierżawy działki przy ulicy Rudej w Podjuchach. 

4. Wnioski do budżetu miasta Szczecina na rok 2018, konkluzje. 

5. Informacja na temat stanu przygotowań i procesów inwestycyjnych w Podjuchach. 

A) Park Wolności. Zabudowa towarzysząca. Szerzej nastroje. 

B) Centrum Aktywności Lokalnej Podjuchy. Omówienie wyników konkursu. Harmonogram. Echa 

wydarzenia. 

6. Udział Rady Osiedla Podjuchy w festynie „Po Sąsiedzku” w ramach inicjatywy „Kolorowa 

Aleja”. Przygotowania. 

7. Wniosek matki niepełnosprawnych dzieci do ogółu Rad Osiedli Prawobrzeża. 

8. Przydział toalety typu TOI TOI w Parku Wolności. 

9. Ordynacja wyborcza do Rad Osiedli Miasta Szczecina. Inicjatywa poszerzenia konsultacji. 

10. Dzień dziecka w Podjuchach. 

11. Rozwój Podjuszańskiego Klubu Seniora. Poszerzenie oferty. Ewentualne drobne przesunięcia 

środków. 

12. Niepokojący stan techniczny kiedyś reprezentatywnej posesji Granitowa 62 w Podjuchach. 

13. Wolne wnioski i postulaty. 

 

 

Ad.1. 

Stwierdzono quorum. Przyjęto powyższy porządek posiedzenia. Powitano przybyłego gościa. 

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 05.04.2017.  

 

Głosowało 9 osób: 

„za” –  9 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.3. 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie zaopiniowała wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 79/9 

obręb 4121 (jak na załączonej mapce) położonej przy ulicy Rudej 3B w Szczecinie.  Działka 

wykorzystywana będzie jako teren zielony (drzewa i krzewy) przyległy do pobliskiego budynku 

mieszkalnego. Potencjalna umowa dzierżawy sankcjonuje dotychczasowy kontekst użycia.         
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Głosowało 9 osób: 

„za” –  9 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.4. 

 Przewodniczący poinformował, że wszystkie wnioski do budżetu miasta na 2018 rok, 

zaproponowane przez Radę Osiedla Podjuchy podczas poprzedniego posiedzenia, zostały złożone w 

terminie. 

 Maciej Szyszko przekazał także informację, że wnioski i zadania inwestycyjne Rad Osiedli będą 

przedmiotem dyskusji podczas szkolenia wyjazdowego Radnych Osiedlowych, które odbędzie się w 

dniach 12-14 maja 2017. 

 

Ad.5. 

A) Przewodniczący zakomunikował problem mieszkańców z budynku przy ulicy Granitowej 1, 

którzy podczas dyżuru zgłosili swoje obawy, iż podczas realizacji parku Wolności utracą 

komórki stanowiące miejsce składowania opału na zimę  oraz toalety znajdujące się na 

zewnątrz budynku.  

B) Radni wspólnie obejrzeli oraz przeanalizowali konkursowe projekty CAL omawiając ich mocne 

oraz słabe strony. 

 

Ad.6. 

W związku z tematem festynu „Po Sąsiedzku” przybył mieszkaniec Podjuch pan Rafał Bednarski, który 

zaoferował swoją pomoc przy organizacji stoiska Rady Osiedla Podjuchy. Zaproponował on 

udostępnienie historycznych fotografii Podjuch, w których jest posiadaniu oraz swoje uczestnictwo w 

samym festynie. 

 

Ad.7. 

Przewodniczący poinformował o liście matki dwóch niepełnosprawnych córek skierowanym do Rad 

Osiedli z Prawobrzeża. Kobieta ta zgłosiła zapotrzebowanie na place zabaw dla dzieci 

niepełnosprawnych. Wskazała również rekomendowane rozwiązania w zakresie integracyjnych 

placów zabaw stosowane w Polsce. 

 

Ad.8. 

Maciej Szyszko przekazał wiadomość, że toaleta typu TOI TOI zostanie zainstalowana w Parku 

Wolności około 20 kwietnia. Będzie ona dostępna sezonowo od kwietnia do końca października. 

 

Ad.9. 

Rozmawiano na temat prac MKW nad statutami Rad Osiedli oraz o pojawieniu się inicjatywy 

wydłużenia konsultacji w tej sprawie. 

 

Ad.10 

Omówiono przygotowania do Dnia Dziecka w Podjuchach. 
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Ad.11. 

Przewodniczący poinformował, że Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury uzyskało grant na wsparcie  

działalności Podjuszańskiego Klubu Seniora. 

 

Ad.12. 

Przewodniczący przypomniał problem niszczejącej nieruchomości przy ulicy Granitowej 62 w 

Podjuchach. Zespół zabudowań był przedmiotem postępowania spadkowego. Z racji położenia w 

dość reprezentatywnym miejscu obiekt bardzo rzutuje na wizerunek osiedla. Postanowiono zwrócić 

większą uwagę Straży Miejskiej na ten obiekt, a być może Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Właściciel posesji zobowiązany jest do utrzymywania porządku. Tymczasem obiekt podlega dzikiej 

degradacji, był przedmiotem kilkukrotnych podpaleń, może grozić katastrofą budowlaną. 

Wspominano o zaporowej  cenie ok.1-2mln PLN za wystawiony na sprzedaż obiekt, która wymaga 

urealnienia. Rozwiązaniem problemu może być znalezienie nowego gospodarza lub zdopingowanie 

obecnego właściciela do większej dbałości o teren. 

  

Ad.13. 

Maciej Szyszko poinformował, że do końca kwietnia powinien zostać ogłoszony przetarg w sprawie 

chodnika na ulicy Falskiego. 

 

Radny Jarosław Warchoł przekazał wiadomość, iż obecny ajent sklepu Fresh Market w Podjuchach 

prawdopodobnie zrezygnuje z działalności. 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 

 

 


