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Protokół nr 42/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 21.06.2017. 

 
Obecni: 8 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 07.06.2017. 

3. SBO2018. 

4. Uchwała dzierżawy działki przy ulicy Zamieć/Piwna w Podjuchach. 

5. Uchwała zmieniająca plan rzeczowo-finansowy RO Podjuchy. 

6. Uchwała wspierająca utwardzenie nawierzchni ulicy Kozielickiej kostką brukową z depozytu 

miejskiego. 

7. Uchwała wnioskująca o poszerzenie zakresu finansowania inwestycyjnego zadania Park 

Wolności w Podjuchach oraz modernizacja dwustronnego chodnika przy ulicy Granitowej o 

wykonanie ażurowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy niklowej, chodników okalających Park 

Wolności w Podjuchach. 

8. Uchwała intencyjna dotycząca problemów ulicy Szklanej w Podjuchach. 

9. Uchwała w sprawie rozwiązania problemu dzików w Podjuchach. 

10. Informacja o propozycji współpracy gmin i osiedli okalających Puszcze Bukową z Lasami 

Państwowymi. 

11. Bieżący raport z przygotowań do inwestycji: 

A) BUKOVASPORT. 

B) Naprawa ulicy Cynowej. 

C) Chodnik Falskiego. 

D) Chodnik Krzemienna. 

E) Oświetlenie Lechicka, Zamieć i Piwna. 

12. Sprawy zaległe. 

13. Przygotowania do Jarmarku Piotra i Pawła 2017. Prośba o pomoc w realizacji projektu. 

14. Przygotowania do Podjuszańskich Harców 2017. 

15. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad.1. 

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

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 21.06.2017.  

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 7 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 1 osoba. (G.Mikut) 
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Ad.3. 

Głosu udzielono mieszkance ulicy Krzemiennej Pani Liliannie Jurewicz, która wyraziła swoje obawy 

dotyczące planów przebudowy tej ulicy, a konkretnie utworzenia miejsc parkingowych kosztem pasa 

zieleni przy budynku Krzemienna nr 52 – 54. Przewodniczący Maciej Szyszko wyjaśnił, iż omówieniu 

tej sprawy poświęcone było ostatnie posiedzenie Rady Osiedla Podjuchy. Jej budynek reprezentował 

przedstawiciel zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Przedstawiciel wspólnoty wyraził jednoznaczne 

stanowisko w kierunku zwiększenia miejsc postojowych poprzez budowę prostopadłych do osi jezdni 

miejsc postojowych na wysokości budynku wspólnoty. Wniosek poparty był stwierdzeniem o braku 

jakichkolwiek miejsc postojowych obsługujących budynek wspólnoty. Wniosek  oznacza zmniejszenie 

przedogródka. Dokładny kształt realizacji tego zalecenia zostanie przedstawiony w drugim 

przybliżeniu koncepcyjnym pracowni projektowej. Jest prawdopodobne, że dojdzie do oddalenia 

jezdni od okien budynku. Zapewne przybliży się chodnik, a w strefie buforowej miejsca parkingowe. 

Jednocześnie nadmieniono, iż Rada Osiedla Podjuchy obudowała wniosek dodatkowymi 

zastrzeżeniami: poszanowanie dla wartościowego drzewostanu i zgodność z przepisami. 

Przewodniczący zaprosił mieszkankę Podjuch na kolejne posiedzenie dotyczące tego projektu (termin 

zostanie określony po otrzymaniu do oceny tzw. koncepcji ostatecznej). Sekretarz Rady Osiedla 

Podjuchy odebrała telefon do mieszkanki w celu pozostawania w bezpośrednim kontakcie. 

Przewodniczący obiecał dołożenie do puli wytycznych  uwagi o konieczności utworzenia pasa zieleni 

izolacyjnej. Jednocześnie podkreślił, iż realizacja projektu dotknie bardzo wielu mieszkańców i w 

procesie decyzyjnym rada działać będzie w dobrze pojętym interesie zbiorowości. Jeśli mieszkanka 

pozostaje przy zdaniu odrębnym, powinno być ono wyrażone na poziomie stanowiska wspólnoty 

mieszkaniowej.   

 

Ad.4.  

Uchwałą nr 97/17 Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie zaopiniowała wniosek o dzierżawę fragmentu 

działki nr 31/8 obręb 4111 (jak na załączonej mapce) położonej przy ulicy Zamieć/Piwna w Szczecinie. 

Działka wykorzystywana będzie pod uprawę zieleni. 

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.5. 

Uchwałą nr 98/17 Rada Osiedla Podjuchy zatwierdziła zmianę przedłożonego przez Zarząd planu 

rzeczowo-finansowego na rok 2017. 

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 
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Ad.6. 

Uchwałą nr 99/17 Rada Osiedla Podjuchy zawnioskowała o utwardzenie nawierzchni ulicy Kozielickiej 

w Podjuchach kostką granitową z depozytu miejskiego. Ściśle kostką uzyskaną z demontażu 

nawierzchni ulicy Krzemiennej w ramach planowanej inwestycji przebudowy w roku 2018.  

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

 

Ad.7. 

Uchwałą nr 100/17 Rada Osiedla Podjuchy zawnioskowała o finansowe poszerzenie zakresu zadań 

inwestycyjnych: Park Wolności w Podjuchach oraz modernizacji dwustronnego chodnika przy ulicy 

Granitowej o wykonanie ażurowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Niklowej, chodników 

okalających Park Wolności w Podjuchach w rejonie ulicy Karpiej i Niklowej oraz wysepki na Placu 

Wolności w Podjuchach.  Wnioskowi towarzyszy jednoczesna prośba o jak najszybsze rozpoczęcie 

fazy projektowej tak, aby realizacja zadania głównego w 2018 roku (budowa Parku Wolności w 

Podjuchach) została czasowo zintegrowana przez dwie jednostki miejskie ZUK Szczecin i ZDITM 

Szczecin. 

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.8. 

Uchwałą nr 101/17 Rada Osiedla Podjuchy zawnioskowała o rozwiązanie wieloletniego problemu 

utrzymania ulicy Szklanej w Podjuchach, poprzez zdopingowanie jej właściciela - PKP SA, do 

wykonania właściwego odwodnienia drogi, ponadto bieżącego utrzymania jej parametrów 

użytkowania w standardzie podstawowej czystości.  

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.9. 

Uchwałą nr 102/17 Rada Osiedla Podjuchy zawnioskowała o rozwiązanie narastającego problemu 

obecności dzików w centralnych punktach osiedla Podjuchy.  

Uzasadnienie: 

Od kilku miesięcy na terenie osiedla Podjuchy obserwuje się wzmożoną aktywność dzików 

zgrupowanych w niewielkie stada. Aktualnie niezależnie od pory dnia pustoszą podjuszańskie 

trawniki, skwery i parki. Pojawiają się w centralnych punktach osiedla, nie bacząc na sąsiedztwo 
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dużych skupisk ludzkich, powodują określone straty materialne i zagrożenie w stosunku do ludzi. 

Rejony, w których ostatnio niepokojąco zaobserwowano obecność dzików: 

-Plac Wolności i projektowany Park Wolności; 

-Centralne skwery, wiaty śmietnikowe Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb i sąsiadujących wspólnot 

mieszkaniowych; 

-Boisko typu Orlik ZS15; 

-Park Wilimskiego; 

-Park Smocza-Przewiewna.  

Oprócz zauważalnego poszerzenia terytorium, swoistym novum jest obecność dzików w tych 

miejscach również w godzinach 12.00-15.00 bez respektu wobec ludzi i domowych zwierząt. Rada 

Osiedla Podjuchy dysponuje dokumentacją zdjęciową obrazującą zjawisko narastającej ekspansji 

dzika na terenie powierzonym jej opiece. Mając na względzie dobro podejmowanych właśnie 

inwestycji na terenie osiedla (przede wszystkim kosztownych nasadzeń), jak również kwestie 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

Ad.10. 

Maciej Szyszko przekazał informację o propozycji współpracy gmin i osiedli okalających Puszczę 

Bukową z Lasami Państwowymi. Ważnym elementem tej współpracy miałoby być finansowanie przez 

Lasy Państwowe turystycznych projektów na terenie tych osiedli.  

 

Ad.11. 

A) Do końca roku ma powstać projekt Bukovasport, w świetle dalszych założeń na wiosnę 

planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie obiektu powinno nastąpić między 

czerwcem, a wrześniem 2018. 

B) ZWiK naprawę zniszczonego fragmentu ulicy Cynowej. 

C) Rozstrzygnięto przetarg na realizację budowy chodnika na ulicy Falskiego. Aktualnie trwa 

oczekiwanie na decyzję co do podwyższenia kwoty przeznaczonej na to zadanie. 

D) Rozstrzygnięto przetarg  na realizację budowy chodnika na ulicy Krzemiennej. 

E) Ponownie ogłoszono przetarg na wykonanie oświetlenia na ulicach Lechickiej, Zamieć i 

Piwnej. 

 

Ad.13. 

Omówiono przygotowania do Jarmarku Piotra i Pawła 2017. 

 

Ad.14. 

Omówiono przygotowania do Podjuszańskich Harców 2017. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 


