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Protokół nr 35/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 08.03.2017. 

 
Obecni: 11 radnych i 6 gości. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

obrad. 

2.  Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy w dniu 08.02.2017. 

3. Uchwała w sprawie dzierżawy terenu przy ulicy Marmurowej w Podjuchach. 

4. Prezentacja założeń nowo otwartego w siedzibie Rady Osiedla Podjuchy biura darmowych 

porad obywatelskich. 

5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Podjuchach – dzielnicowy Marek Kulik. 

6. Uchwała w sprawie korekty planu rzeczowo – finansowego RO Podjuchy. 

7. Informacja na temat stanu przygotowań procesów inwestycyjnych w Podjuchach: 

A) Park Wolności, 

B) Stanica Wodna Podjuchy, 

C) Centrum Aktywności Lokalnej Podjuchy, 

D) Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Podjuchach, 

E) BUKOVASPORT, 

F) Rewitalizacja fragmentu Parku Wilimskiego, 

G) Dokumentacja Krzemienna Smocza, 

H) Schody, chodniki, oświetlenie. 

8. Powrót do zasad przejazdu transportu wielkotonażowego ulicami Rymarską i Batalionów 

Chłopskich po uzyskaniu podmiotowego zezwolenia. 

9. Problem usprawnienia odpływu wód deszczowych ulicy Szklanej w Podjuchach. 

10. Udział Rady Osiedla Podjuchy w festynie „Po Sąsiedzku” w ramach szerszej inicjatywy 

„Kolorowa Aleja”. 

11. Ewentualny wkład informacyjny Rady Osiedla Podjuchy do dodatku papierowego do Kuriera 

Szczecińskiego na temat działalności Rad Osiedli w Szczecinie. 

12. Zapowiedziany majowy zjazd przedstawicieli Rad Osiedli w sprawie modelowanego budżetu 

miejskiego. 

13. Określenie rzeczywistego stopnia przygotowań doi imprez. 

14. Zaproszenie na koncert poetycko-muzyczny w Zamku Książąt Pomorskich poświęcony 

Wisławie Szymborskiej z okazji 5-lecia śmierci noblistki. 

15.   Monity mieszkańców i bieżąca korespondencja. 

16. Określenie terminu i przygotowanie warunków spotkania sprawozdawczego z mieszkańcami 

Podjuch. 

17. Oddolna inicjatywa mieszkańców osiedla Podjuchy skierowana na interwencję prezesa PiS 

Jarosława Kaczyńskiego w sprawie antyobywatelskich, agresywnych działań szefa struktur 

miejskich PiS radnego Marka Duklanowskiego wymierzonych w Szczeciński Budżet 

Obywatelski 2017. 

18. Wolne wnioski i postulaty. 
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Ad.1. 

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

 

Ad.2. 

Radny Daniel Bohuń wniósł  poprawkę do protokołu rozesłanego przez Sekretarza. Zmiana dotyczyła 

ad.15, gdzie datę posiedzenia 24.06.2017 zmieniono na właściwy termin: 21.06.2017. 

 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 08.02.2017.  

 

Głosowało 11 osób: 

„za” – 11 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.3. 

Uchwałą nr 81/17 Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie zaopiniowała wniosek o dzierżawę fragmentu 

działki nr 28/3 obręb 4110  położonej przy ulicy Marmurowej w Szczecinie.  Działka wykorzystywana 

będzie jako ogród warzywny i sad, po uprzednim uporządkowaniu ze śmieci.       

 

 Głosowało 11 osób: 

„za” – 11 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.4. 

Głos zabrał gość, pan Kamil Pawlaczyk. Omówił on zasady funkcjonowania w siedzibie Rady Osiedla  

biura darmowych porad obywatelskich. Będą ich udzielać prawnik, psycholog, pedagog oraz doradca 

zawodowy, jeden raz w tygodniu (prawdopodobnie w poniedziałki), przez 2 godziny. Będzie to jedyne 

takie biuro darmowych porad na Prawobrzeżu Miasta Szczecina. Techniczne aspekty działalności 

(warunki dostępu do pomieszczeń), zostaną uzgodnione w trybie odrębnym. 

 

Ad.5. 

Dzielnicowy sierżant sztabowy Marek Kulig przedstawił dane obrazujące rzeczywisty stan naruszeń 

prawa na terenie Podjuch. W szczególności dotyczyły one włamań. Z danych tych wynika, że w  

styczniu oraz lutym odnotowano po dwa włamania na terenie naszego osiedla. Trzy z nich dotyczyły 

domków jednorodzinnych, jedno włamania do garażu i kradzieży elektronarzędzi. W związku z 

przedstawionymi danymi wywiązała się szersza dyskusja, w której wzięli udział mieszkańcy Podjuch i 

radni osiedla. Szerzej temat ten zostanie omówiony podczas planowanej wizyty Komendanta 

Komisariatu Policji Szczecin Dąbie. 

 

Ad.6. 

Uchwałą nr 82/17 Rada Osiedla Podjuchy zatwierdza zmianę przedłożonego przez Zarząd planu 

rzeczowo-finansowy na rok 2017. 

 

Głosowało 11 osób: 
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„za” – 11 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.7. 

A) Projektant Parku Wolności otrzymał wynagrodzenie. Prawdopodobnie wciąż brak pozwolenia 

na budowę, ze względu na brak wszystkich uzgodnień. Sprawa jest przedmiotem dalszych 

dociekań. Mieszkańców pobliskich działek poinformowano już wypowiedzeniu umów 

dzierżawy. Z uwagi na wegetację rośli i okres lęgowy ptaków, w tym momencie najbardziej 

prawdopodobny termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to jesień 2017. 

B) Przewodniczący przedstawił wizualizacje projektu Stanica Wodna Podjuchy. Niestety 

przestrzegł, iż istnieje ryzyko braku finansowania inwestycji. Przedstawiony montaż 2 mln 

PLN z budżetu miasta i 2 mln PLN ze środków RPO, prawdopodobnie nie dojdzie do skutku z 

uwagi na braki formalne przygotowywanego wniosku.  

C) 7 kwietnia 2017 ma nastąpić rozstrzygniecie konkursu na projekt CAL Podjuchy.  

D) Trwa opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego zintegrowanego węzła 

przesiadkowego w Podjuchach. Zadanie ma być realizowane w przyszłym roku. 

E) Trwają przygotowania do realizacji zwycięskiego projektu BUKOVASPORT w SBO2017.  

F) Przedstawiono najbardziej aktualne założenia dla realizacji kolejnego zwycięskiego projektu 

SBO2017 – Rewitalizacja fragmentu Parku Wilimsky’ego. Zadanie ma być zrealizowane w 

szybkim tempie – wrzesień/październik 2017. 

G) Przewodniczący przedstawił prezentację wytycznych do dokumentacji projektowej 

przebudowy ulic Krzemienna i Smocza. Wytyczne zostały przesłane do ZDiTM Szczecin.  

H) W sprawie realizacji chodnika Krzemienna (wzdłuż przedszkola i przychodni),  w sprawie  

budowy chodnika Falskiego, oświetlenia Zmieć, Lechicka, Piwna oczekujemy na bliskie 

ogłoszenie w BIP w trybie zapytań i przetargu na wykonawstwo. Pozostałe zadania niestety 

pozostają we wczesnej fazie koncepcyjnych przygotowań. 

 

Ad.8. 

Maciej Szyszko poinformował, że spółka Thomas Beton i inne podmioty odzyskały możliwość 

ubiegania o zezwolenia na przejazd transportu wielkotonażowego ulicami Rymarską oraz Batalionów 

Chłopskich. 

 

Ad.9. 

W związku z zalewaniem drogi na ulicy Szklanej, która stanowi działkę PKP SA przewodniczący 

poinformował, że podjął w tej sprawie dialog z komórką od gospodarowania nieruchomościami PKP 

SA Oddział Poznań. Ponieważ PKP wyzbywa się swoich nieruchomości w okolicy i może nie być 

zainteresowane modernizacją przedmiotowej ulicy. Rozwiązaniem mogłoby być przejęcie tej drogi 

przez Miasto Szczecin. W obu sytuacjach należy się raczej nastawić na wielomiesięczną batalię.  

 

Ad.10. 

Przewodniczący zaproponował udział Rady Osiedla Podjuchy w festynie „Po Sąsiedzku”, który ma się 

odbyć 27.05.2017 w godz. od 11.00-17.00. Zbieramy pomysły w kontekście przygotowań do festynu. 

 

Ad.11. 
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Przewodniczący zasugerował, że Rada Osiedla Podjuchy mogłaby mieć swój udział w dodatku 

papierowym do Kuriera Szczecińskiego na temat działalności Rad Osiedli w Szczecinie. Temat wkładu 

informacyjnego odłożono na później.  

 

Ad.12. 

Maciej Szyszko poinformował, że w maju planowany jest zjazd przedstawicieli Rad Osiedli w sprawie 

modelowanego budżetu miejskiego 2018. 

 

Ad.13. 

Omówiono przygotowania do imprez, organizowanych przez Radę Osiedla. 

 

Ad.14. 

Przewodniczący przekazał zaproszenie na koncert poetycko-muzyczny w Zamku  Książąt Pomorskich 

poświęcony Wisławie Szymborskiej. 

 

Ad.15. 

Maciej Szyszko przekazał, prośbę klubu sportowego UKS 15 o finansowe przez Radę Osiedla.  

Odczytano pismo skargę mieszkańców ulicy Radosnej wyrażające oburzenie na sposób użytkowania 

sąsiadującej z ich posesją działki. Ponieważ konflikt został przeniesiony na poziom władz miasta i 

służb miejskich, to na tym poziomie zapadną decyzje.    

 

Ad.16. 

Ustalono, że termin spotkania sprawozdawczego RO Podjuchy z mieszkańcami zostanie dostosowany 

do dyspozycyjności Z-cy Prezydenta Michała Przepiery. 

 

Ad.17. 

Przewodniczący poinformował o oddolnej inicjatywie mieszkańców osiedla Podjuchy skierowanej na 

interwencję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie antyobywatelskich, agresywnych działań 

szefa struktur miejskich PiS radnego Marka Duklanowskiego wymierzonych w Szczeciński Budżet 

Obywatelski 2017. 

 

Ad.18 

Radny Daniel Bohuń zawnioskował o ustawienie lustra sferycznego na skrzyżowaniu ulic Metalowej 

oraz Floriana Szarego tak, aby wyjeżdżającym z ulicy Floriana Szarego poprawić widoczność pojazdów 

nadjeżdżających z kierunku Gryfina. 

 

Mieszkańcy Seweryn oraz Anna Baran zawnioskowali o zakaz postoju powyżej 15 min na odcinku od 

wjazdu w ulicę Krzemienną z ulicy Metalowej do końca posesji Kruszcowa 1B, po obu stronach jezdni. 

Samochody parkujące do tej pory na wysokości tego odcinka utrudniają wyjazd właścicielom z posesji 

Kruszcowa 1B oraz Kruszcowa 1C. 

 

Państwo Baran zawnioskowali również o ustawienie lustra sferycznego na Skrzyżowaniu ulic 

Metalowej oraz Kruszcowej celem poprawienia widoczności pojazdów nadjeżdżających z kierunku 

Gryfina. 
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Radny Edward Paluch zgłosił potrzebę ustawienia progu zwalniającego na ulicy Mieleckiej na 

wysokości posesji 16-20.  

 

Protokołowała Marta Wójcik 

 

 

 

 


