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Protokół nr 44/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 20.09.2017. 

 
Obecni: 9 radnych. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

obrad. 

2.  Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy w dniu 06.09.2017. 

3. Podsumowanie Podjuszańskich Harców 2017. 

4. Wniosek o opinię w sprawie zbycia terenu gminy przy ulicy Karpiej na rzecz Skarbu Państwa 

pod bazę RZGW. Uchwała. 

5. Uchwała w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego RO Podjuchy na rok 2017. 

6. Informacja w sprawie przebudowy ulic Krzemiennej i Smoczej. 

7. SBO2018. 

8. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad.1. 

Powitano przybyłych gości.  Stwierdzono quorum. Przyjęto powyższy porządek posiedzenia.  

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 06.09.2017.  

 

Głosowało 9 osób: 

„za” – 8osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 1 osoba. (G.Mikut) 

 

Ad.3. 

Podsumowano organizację imprezy Podjuszańskie Harce 2017. Przewodniczący podziękował radnym 

zaangażowanym w jej przygotowanie  oraz realizację.  

 

Ad.4. 

W związku z wnioskiem o opinię w sprawie zbycia terenu gminy przy ulicy Karpiej na rzecz Skarbu 

Państwa pod bazę RZGW Przewodniczący zaproponował w tej sprawie kontynuację linii 

wcześniejszych stanowisk i odczytał treść Uchwały 21/15 Rady Osiedla Podjuchy z 7 października 

2015, dotyczącej budowy przez RZGW bazy lodołamaczy w Podjuchach. Pod dyskusji zaproponowano 

przygotowanie na kolejne posiedzenie projektu uchwały stanowiącej korespondencyjne nawiązanie 

do historycznej uchwały z roku 2015. 

 
Ad.5. 

Uchwałą nr109/17 Rada Osiedla Podjuchy uchwaliła zmianę planu rzeczowo-finansowego na rok 

2017 w kształcie przedstawionym przez Skarbnika Zarządu (w załączniku do uchwały). 
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Głosowało 9 osób: 

„za” – 9 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.6. 

Maciej Szyszko zdał relację ze spotkania w sprawie przebudowy ulic Krzemiennej i Smoczej w ZDITM 

Szczecin. ZDITM zebrał wytyczne od wielu wydziałów i jednostek, w tym od RO Podjuchy. Poziom 

proponowanego w ramach uzgodnień kompromisu można określić na pułapie ok. 60% satysfakcji.  

Sporną kwestią jest próba narzucenia jednokierunkowej ścieżki rowerowej, która będzie miała wpływ 

na przepustowość arterii i ogólny bilans miejsc postojowych. Ponadto aktualne kierunki projektowe 

zakładają pominięcie ingerencji w działki TBS Prawobrzeże oraz ZBILK Szczecin w zakresie zwiększania 

liczby miejsc postojowych i estetyzacji otoczenia. W tych trzech obszarach możemy mówić o istotnym 

konflikcie wartości. Uzgodniono potrzebę zorganizowania w tej sprawie specjalnego spotkania z 

mieszkańcami osiedla Podjuchy. Pod dyskusji Rada z całą stanowczością podtrzymuje wytyczne 

przebudowy określone w formie uchwały po spotkaniu z mieszkańcami. 

 

Ad.7. 

Przewodniczący przekazał informację, iż projekt „SZWAJOWY OGRÓD LITERACKI” został 

zakwalifikowany do głosowania w plebiscycie SBO2018. 

 

Ad.8. 

Radny Daniel Bohuń zwrócił uwagę na problem składowania gabarytów przy altanach śmietnikowych 

wspólnot mieszkaniowych. Istotnie zaburza to estetykę osiedla. Radny na kolejne posiedzenie ma 

przygotować skonkretyzowaną propozycję przeciwdziałania negatywnemu zjawisku. 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 

 

 

 

 

 

 


