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Protokół nr 53/2018 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 21.02.2018. 

 
Obecni: 8 radnych. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

2.  Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy w dniu 07.02.2018. 

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Podjuchy za rok 

2017. 

4. Uchwała w sprawie modernizacji dolnego odcinka ulicy Kołowskiej w powiązaniu z budową 

jednostronnego chodnika. 

5. Przebieg inwestycji w Podjuchach. 

6. Wzmianka na temat ewentualności powrotu idei budowy osiedla TBS Prawobrzeże Słoneczne 

Tarasy. 

7. Informacja o działaniach Podjuszańskiego Klubu Seniora. 

8. Wolne wnioski i postulaty. 

  

  

Ad.1. 

Stwierdzono quorum. Przyjęto powyższy porządek posiedzenia. 

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 07.02.2018.  

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób.  

  

Ad.3. 

Uchwałą nr 126/18 Rada Osiedla Podjuchy zatwierdziła przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z 

wykonania budżetu i działalności za rok 2017. Treść sprawozdania w załączeniu do uchwały. 

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób.  

 

Ad.4. 

Uchwała nr 127/18 Rada Osiedla Podjuchy zawnioskowała o poprawę stanu nawierzchni drogowej 

dolnego odcinka ulicy Kołowskiej wraz z budową jednostronnego chodnika pomiędzy ulicą Metalową 

i Żwirową.  
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Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób.  

 

Ad.5. 

Rozpoczęto przygotowania terenu pod inwestycję „Park Wolności”.  Wkrótce ma zostać ogłoszony 

przetarg na inwestycję główną. 

 

Dokumentacja CAL jest już gotowa. W marcu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację 

zadania.  

 

W drugim kwartale tego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie oświetlenia na ulicach 

Lechickiej, Ostowej, Dzikiej i sięgacz Piwna. 

 

Ad.6. 

Mimo publicznych enuncjacji sprawa budowy osiedla Słoneczne Tarasy w Podjuchach w oparciu o 

Program Mieszkanie Plus nie jest jeszcze przesądzona. Spółka TBS Prawobrzeże nie wydała jeszcze 

oficjalnego komunikatu w tej sprawie. 

 

Ad.7. 

27 lutego o godzinie 17.00  nastąpi inauguracja kolejnego sezonu Podjuszańskiego Klubu Seniora. 

Projekt organizuje Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury we współpracy z Radą Osiedla Podjuchy i 

Gabinetem Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji pani Urszuli Domańskiej. 

 

Ad.8. 

Radny Edward Paluch wznowił temat zainstalowania progu zwalniającego na ulicy Mieleckiej 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 


