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Protokół nr 48/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 08.11.2017. 

 
Obecni: 9 radnych oraz 2 gości. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawdzenie listy obecności. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. 

2.  Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy w dniu 24.10.2017. 

3. Wniosek o opinię w sprawie dzierżawy terenu przy ulicy Radosnej – uchwała. 

4. Wniosek o opinię w sprawie dzierżawy terenu przy ulicy Granitowej – uchwała. 

5. Uwagi mieszkanki wspólnoty TBS Prawobrzeże, w której mieści się siedziba RO Podjuchy. 

6. Wniosek o opinię w sprawie przyjęcia wariantu przebudowy ulic krzemiennej i Smoczej. 

7. SBO2018 - przebieg społecznej kampanii. 

8. Podjuszański Dzień Seniora 2017- podziękowania i podsumowanie. 

9. Odbiór inwestycji – Budowa chodnika przy ulicy Falskiego w Szczecinie. 

10. Analiza projektu budżetu miasta w jego części dotyczącej Podjuch. 

11. Listopadowe szkolenie wyjazdowe Rady Osiedla Podjuchy. 

12. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad.1. 

 Stwierdzono quorum. Przyjęto powyższy porządek posiedzenia.  

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 24.10.2017.  

 

Głosowało 9 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 1 osoba.(G.Mikut) 

 

Ad.3. 

Uchwałą 114/17 Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie zaopiniowała wniosek dzierżawy fragmentu 

działki nr 16/4 obręb 4119 położonej przy ulicy Radosnej w Szczecinie z przeznaczeniem na rekreację 

(jak na załączonej mapce).  Zakres obszarowy dzierżawy to 150 mkw. 

 

Głosowało 9 osób: 

„za” – 9 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.4. 

Uchwałą nr 115/17 Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie zaopiniowała wniosek dzierżawy działki nr 

43/2 obręb 4111 położonej przy ulicy Granitowej z przeznaczeniem na poprawę komunikacji do 

działki nr 37 (jak na załączonej mapce).   
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Głosowało 9 osób: 

„za” – 9 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.5. 

Wysłuchano uwag członkini wspólnoty mieszkaniowej TBS Prawobrzeże, w której mieści się siedziba 

Rady Osiedla Podjuchy. Uwagi dotyczyły funkcjonowania grupy harcerzy wykorzystującej siedzibę 

Rady Osiedla Podjuchy do harcerskich zbiórek w cyklu 2h tygodniowo. Uwagi w części dotyczącej 

uciążliwości dla mieszkanki uznano za niepoparte realiami. Natomiast w części dotyczącej zasad 

bezpieczeństwa harcerskich zbiórek, nawet jeśli ich zasadność nadal ma charakter dyskusyjny, 

zostaną one przekazane osobom odpowiedzialnym za prowadzenie harcerskiej drużyny.  

 

Ad.6. 

Z powodu wątpliwości formalno - prawnych dotyczących trybu wprowadzenia do porządku obrad 

uchwały wyrażającej stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie  wariantów przebudowy ulicy 

Krzemiennej i Smoczej, uchwałę uznano za niepodjętą. Treść uchwały zostanie rozesłana w formie 

projektu do wszystkich radnych oraz uchwała będzie głosowana na posiedzeniu kolejnym. 

 

Ad.7. 

Przewodniczący przypomniał o trwającej społecznej kampanii SBO 2018. 

 

Ad.8. 

Podsumowano Podjuszański Dzień Seniora 2018. 

 

Ad.9. 

Maciej Szyszko poinformował, iż 09.11.2017 ma nastąpić odbiór inwestycji Budowa chodnika przy 

ulicy Falskiego w Szczecinie. 

 

Ad.10. 

Przeanalizowano projekt budżetu miasta na 2018 rok w kontekście Podjuch.  

 

Ad.11. 

Ustalono, że w szkoleniu wyjazdowym Rad Osiedli będą uczestniczyli Maciej Szyszko oraz Jarosław 

Warchoł. 

 

Ad.12. 

Wyznaczono terminy najbliższych posiedzeń na: 

22 listopada 2017 

13 grudnia 2017, 

10 stycznia 2018. 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 

 

 


