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Protokół nr 50/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 13.12.2017. 

 
Obecni: 10 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 22.11.2017. 

3. Sytuacja projektowanych miejsc parkingowych w dolnym odcinku ulicy Krzemiennej. 

4. Dobudowa brakującej części chodnika po stronie Spółdzielni Taras Północ przy ulicy Falskiego 

w Podjuchach. 

5. Ostatnie sprzątanie Podjuch. 

6. Inicjatywa sięgacza Radosna 53-55. 

7. Koniec fazy projektowej Parku Wolności w Podjuchach. 

8. Koniec fazy projektowej CAL Podjuchy, dodatkowe uwarunkowania. 

9. Informacja na temat zwycięskich projektów SBO2018 zlokalizowanych w Podjuchach. 

10. Wyniki ustaleń wyjazdowych ze szkolenia Rad Osiedli w Łukęcinie. 

11. Budżet Miasta Szczecina na rok 2018 – uwarunkowania. 

12. Grafik dyżurów na pierwsze półrocze 2018. 

13. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad.1. 

 Stwierdzono quorum. Przyjęto powyższy porządek posiedzenia.  

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 22.11.2017.  

 

Głosowało 10 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 2 osoby.(M.Roźmiej, P.Marecki) 

 

Ad.3. 

Przewodniczący poinformował, że TBS Prawobrzeże wyraziło chęć współpracy w sprawie 

projektowanych miejsc parkingowych w dolnym odcinku ulicy Krzemiennej i jest gotowy oddać 

tereny potrzebne do utworzenia stanowisk parkingowych w tym miejscu. 

 

Ad.4. 

Maciej Szyszko przekazał informację, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Taras Północ zgodnie ze złożoną 

obietnicą buduje chodnik na wysokości budynku wielorodzinnego Falskiego 29, 29A i 29B. Wbrew 

wcześniejszym założeniom nie dojdzie jednak  do skorygowania przedklatkowych biegów 

schodowych. Głównie z przyczyn technicznych i ekonomicznych będących w gestii Spółdzielni. 

Dlatego w bliskiej bezpośredniości klatki 29A i 29B, zgodnie z sugestiami władz spółdzielni, przede 
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wszystkim zgodnie z oczekiwaniami artykułowanymi przez pieszych, zachodzi prawdopodobna 

konieczność odgrodzenia miejsc postojowych fizycznymi barierami w postaci słupków dla 

zapewnienia swobody przejścia pieszych. Przewodniczący poinformował również o skargach 

mieszkańców na zaparkowane samochody przed posesjami Falskiego 11 i 13, co powoduje 

niebezpieczne przewężenie pasa ruchu i stwarza szczególne zagrożenie na drodze w miejscu dużego 

nachylenia drogi i zakrętu.  

 

Ad.5. 

Przekazano informację dotyczącą opóźnień w zakresie jesiennych porządków Podjuch. Do 

uprzątnięcia pozostały dwa newralgiczne miejsca: obszar Parku Wolności i skweru Smocza-

Przewiewna. 

 

Ad.6. 

Mieszkańcy ulicy Radosnej wyszli z inicjatywą utwardzenia sięgacza Radosna 53-55 w technologii 

frezu asfaltowego. Trwa akcja zbierania podpisów. 

 

Ad.7. 

15 grudnia mija ostateczny termin oddania projektu Parku Wolności. 

 

Ad.8. 

18 grudnia 2018 ma zostać złożony wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Aktywności Lokalnej 

w Podjuchach.  

 

Ad.9. 

Przypominając o sukcesie Podjuch w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, przewodniczący 

podziękował wszystkim zaangażowanym w społeczną kampanię tych projektów.  

 

Ad.10. 

Przewodniczący oraz Skarbnik zdali relację ze szkolenia Rad Osiedli w Łukęcinie. 

 

Ad.11. 

W kontekście potrzeb osiedla Podjuchy omówiono sytuację jako wytworzyła się w procesie 

uchwalania budżetu miasta Szczecina.  

 

Ad.12. 

Wstępnie ustalono grafik poniedziałkowych dyżurów na 2018 rok.  

 

Ad.13. 

- 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 

 

 


