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Protokół nr 45/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 04.10.2017. 

 
Obecni: 11 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 20.10.2017. 

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

pod bazę RZGW. Uchwała nr 110/17 

4. Informacja w sprawie przebudowy ulic Krzemiennej i Smoczej. 

5. SBO2018. 

6. Podjuszański Dzień Seniora 2017. 

7. Program ochrony środowiska miasta Szczecin 2017-2020. 

8. Konsultacje w sprawie rozwoju linii tramwajowych na Prawobrzeżu (SST-II etap). 

9. Inwentaryzacja zasobów RO Podjuchy. 

10. 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 20.09.2017.  

 

Głosowało 10 osób: 

„za” – 9 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 1 osoba. (O.Tessar) 

 

Ad.3. 

Uchwałą nr 110/17 Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie zaopiniowała zamiar sprzedaży na rzecz 

Skarbu Państwa niezabudowanego gruntu gminnego położonego w Szczecinie przy ulicy Karpiej-

Szlamowej stanowiący działkę nr 7/16 o pow.  14445 mkw z obr. 4112 z docelowym przeznaczeniem 

do oddania przedmiotowej działki w trwały zarząd Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie na potrzeby lokalizacji bazy postojowo-cumowniczej lodołamaczy. Pozytywnej opinii Rady 

Osiedla Podjuchy towarzyszą nadal aktualne warunkujące zastrzeżenia wyrażone w Uchwale nr 21/15 

z dnia 7 października 2017 (w załączeniu) dotyczące adekwatnego wymiaru społecznej rekompensaty 

dla mieszkańców Podjuch.  W szczególności ugruntowania praw do terenu, finansowania i realizacji 

ostatniego możliwego  przyczółku otwartej rekreacji mieszkańców Podjuch nad rzeką wyrażonej w 

projekcie – Stanica Wodna Podjuchy.  

 

Głosowało 10 osób: 

„za” – 10 osób, 
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„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.4. 

Do obrad dołączył radny Edward Paluch. 

 

Przewodniczący Maciej Szyszko poinformował, że w poniedziałek 9 października, w siedzibie ZDiTM 

odbędzie się spotkanie dotyczące przebudowy ulic Krzemiennej i Smoczej. Zachęcił radnych do 

uczestniczenia w tym spotkaniu. Podkreślił trzy ważne aspekty dotyczące projektu powyższej 

inwestycji: 

1) Zwiększenie bilansu miejsc postojowych. 

2) Ingerencja w działki TBS Prawobrzeże oraz ZBILK Szczecin w zakresie zwiększania liczby miejsc 

postojowych i estetyzacji otoczenia. 

3) Usunięcie starych, zniszczonych blaszanych garaży w celu estetyzacji otoczenia. W ich miejscu 

mogłyby powstać miejsca postojowe. Opcjonalnie zaoferowanie wybudowania garaży 

murowanych. 

 

Ad.5. 

Projekt FREEDOM SZCZECIN został zakwalifikowany do głosowania w SBO2018. 

 

Ad.6. 

Omówiono przygotowania do Dnia Seniora, który odbędzie się 28 października. 

 

Ad.7. 

Do Rady Osiedla wpłynął „Program ochrony środowiska miasta Szczecin 2017-2020 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2021-2024”. Poproszono, aby RO Podjuchy w ciągu miesiąca wyraziła swoje  

stanowisko w tej sprawie. 

 

Ad.8. 

Miasto Szczecin ogłosiło konsultacje  społeczne dotyczące „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu 

Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”. 

Ad.9. 

Przewodniczący poinformował, że 17 października specjalna  komisja  przeprowadzi inwentaryzację w 

siedzibie RO Podjuchy. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 

 

 

 

 

 

 


