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Protokół nr 36/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 22.03.2017. 

 
Obecni: 8 radnych i 2 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 08.03.2017. 

3. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Podjuchach – kontynuacja tematu. 

4. Informacja na temat stanu przygotowań i procesów inwestycyjnych w Podjuchach: 

A) Park Wolności. 

B) Stanica Wodna Podjuchy. 

C) Centrum Aktywności Lokalnej Podjuchy. 

D) BUCOVASPORT. 

E) Rewitalizacja fragmentu Parku Wilimskiego 

F) Sprawy pozostałe. 

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

„Kolorowa Aleja”. Osoba i szerzej zespół odpowiedzialny za przygotowanie. 

6. Wsparcie PCHLEGO TERGU PODJUCHY 2017. 

7. Dokładne określenie obowiązków i przygotowanie warunków spotkania sprawozdawczego z 

mieszkańcami Podjuch. 

8. Kontynuacja spraw zgłoszonych na poprzednim spotkaniu: lustra sferyczne, ograniczenia 

postoju na ulicy Kruszcowej oraz spowalniacz na ulicy Mieleckiej. 

9. Zgłoszenie zapotrzebowania na toaletę typu TOI TOI w Parku Wolności. 

10. Wolne wnioski i postulaty. 

 

 

Ad.1. 

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

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 08.03.2017.  

 

Głosowało 8 osób: 

„za” –  8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.3. 

Wraz z Zastępcą Komendanta Komisariatu Szczecin-Dąbie Sławomirem Gasińskim oraz Kierownikiem 

Rewiru Joanną Grzyb powrócono do rozmowy z poprzedniego posiedzenia na temat stanu 

bezpieczeństwa w Podjuchach.  
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Ad.4. 

A) Na ostatnim dyżurze pojawiło się trzech mieszkańców, którzy otrzymali wypowiedzenia 

dzierżaw działek zlokalizowanych na terenie objętym projektem Parku Wolności. Wszyscy 

zainteresowani byli zakresem projektu. Przewodniczący poinformował o dalszych 

problemach projektanta z uzgodnieniem projektu z RDOŚ. Jednocześnie ZUK Szczecin 

wchodzi w tryb odwoławczy od niekorzystnej dla projektu. decyzji wydanej przez RDOŚ.  

B) Z przyczyn obiektywnych projekt Stanicy Wodnej Podjuchy nie został zgłoszony do naboru na 

projekty RPO w kategorii turystyka aktywna. W terminie naboru nie był skończony. 

C) 7 kwietnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na projekt Centrum Aktywności Lokalnej w 

Podjuchach. 

D) 8 marca 2017 zapadło kluczowe rozstrzygnięcie Ministerstwa Ochrony Środowiska o zmianie 

przeznaczenia gruntu na teren nieleśny. Temat istotnie powiązany z realizacją zwycięskiego 

projektu SBO2017 - BUKOVASPORT. Od 28 marca 2017 projekt planu miejscowego 

zagospodarowania Skalista 24 będzie wyłożony do publicznego wglądu. W tym momencie 

realny termin uchwalenia planu warunkującego możliwość realizacji BUKOVASPORT to 

czerwcowa sesja Rady Miasta. 

E) Przewodniczący poinformował, iż razem z Wydziałem Technicznym ZUK Szczecin dokonano 

oględzin terenu przyszłej inwestycji: schody Korczaka-Falskiego. Wizytacja ujawniła 

prawdopodobną techniczną możliwość realizacji zadania bez podrażającego przenoszenia 

mediów.   

 

Ad.5. 

Omówiono udział Rady Osiedla w festynie „Po Sąsiedzku”. 

 

Ad.6. 

Przewodniczący zachęcał radnych do udziału i pomocy przy „Pchlim Targu Podjuchy”. 

 

Ad.7. 

Rozdzielono zadania dotyczące przygotowania spotkania sprawozdawczego z mieszkańcami. 

 

Ad.8. 

Przewodniczący przypomniał wnioski mieszkańców i radnych, które padły na poprzednim 

posiedzeniu. Dwóm z nich dotyczących luster sferycznych nadano właściwy bieg. Dwa pozostałe 

budzą określone wątpliwości. W kwestii ograniczenia postoju do 15 minut na początkowym odcinku 

ulicy Kruszcowej (na wysokości skrzyżowania z ulicą Metalową), na postawie kwerendy w terenie 

ustalono, iż realizacja tego wniosku oznaczać będzie odebranie ok. 8 miejsc postojowych 

wykorzystywanych przez mieszkańców ulicy Kruszcowej w Podjuchach. Przy ogólnym deficycie   

miejsc postojowych wdrożenie wniosku może wywołać społeczne napięcie. W związku z tym uznano 

za zasadne przeprowadzenie społecznego rozpoznania poprzez komunikat internetowy o inicjatywie 

mieszkańców. Decyzję w sprawie odłożono na kolejne posiedzenie. W kwestii kolejnego wniosku 

dotyczącego ustanowienia spowalniacza drogowego na ulicy Mieleckiej na wysokości posesji 16-20, 

wobec wątpliwości dotyczących deprecjonowania znaczenia fizycznej bariery na stosunkowo krótkim 

odcinku drogi o niewielkiej intensywności ruchu, zaproponowano zawieszenie realizacji tego 

wniosku.  

 



3 
 

Ad.9. 

Przewodniczący przedstawił wniosek księdza proboszcza Parafii Piotra i Pawła w Podjuchach o 

ustawienie systemu sanitarnego TOI TOI w Parku Wolności. Przedłużenie wniosku w opracowaniu. 

 

Ad.10. 

Radna Aneta Próba przekazała narzekania niektórych mieszkańców na brud, bałagan oraz brak 

przestrzeni umożliwiającej swobodną komunikację w sklepie Biedronka w Podjuchach. 

 

Maciej Szyszko poinformował, iż finalnie wnioskodawca ubiegający się o dzierżawę terenu pod dwa 

pawilony handlowe przy ulicy Krzemiennej uzyskał od TBS Prawobrzeże zgodę.  

 

Protokołowała Marta Wójcik. 


