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Protokół nr 58/2018 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 09.05.2018. 
 

 

 

Obecni: 10 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 z dnia 18.04.2018. 

3. Wnioski w sprawie dzierżaw na ulicy Szklanej i Kozielickiej. 

4. Raport inwestycyjny Podjuch. 

5. Przygotowanie do Podjuszańskiego Dnia Dziecka 2018. 

6. Komentarz do wspólnego wystąpienia trzech Rad Osiedli: Żydowce-Klucz, Zdroje i 

Podjuchy w sprawie zmian w komunikacji zbiorowej. 

7. Korespondencja bieżąca. 

8. Wolne wnioski i postulaty.  

 

Ad.1. 

Stwierdzono quorum. Przyjęto powyższy porządek posiedzenia. 

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu  18.04.2018. 

 

Głosowało 9 osób: 

„za” –  7 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 2 osoby (G. Mikut, E.Paluch). 

 

Ad.3. 

Uchwałą 133/18 Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie zaopiniowała wniosek o dzierżawę działki nr 

115/1 obręb 4121 w zakresie użytkowania jako parking oraz przydomowy plac zabaw.  

 

Głosowało 9 osób: 

„za” –  9  osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Do obrad dołączył radny Daniel Bohuń. 

 

Uchwałą 134/18 Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki 

nr 22 obręb 4122 (jak na załączonej mapce) w zakresie użytkowania jako ogród warzywny.  
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Głosowało 10 osób: 

„za” –  10  osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.4. 

Do 21 maja przedłużono termin napływania ofert dotyczących inwestycji „Węzeł Krygiera – 

Granitowa” z uwagi na skalę zainteresowania i zapytań do Biura Projektowego obsługującego 

zadanie.  

 

24 kwietnia miało miejsce otwarcie ofert na realizację Parku Wolności w Podjuchach. Nie złożono 

żadnej oferty. ZUK Szczecin rozważa skorzystanie z opcji prawa zamówień publicznych jaką jest  tryb 

zaproszenia indywidualnego.  

 

Trwa równoległe postępowanie przetargowe w sprawie realizacji Centrum Aktywności Lokalnej 

Krzemień w Podjuchach. Termin otwarcia ofert to 25.05.2018. 

 

W najbliższych dniach ma zostać ogłoszony przetarg na realizację schodów Korczaka-Falskiego. 

 

Ad.5. 

Omówiono przygotowania do Podjuszańskiego Dnia Dziecka 2018.  Zaplanowano zorganizowanie 

imprezy na Orliku w godzinach 16.00-19.00. Główną atrakcją na być Akademia Cyrkowa. 

 

Ad.6. 

Nie otrzymano jeszcze odpowiedzi na wspólne pismo trzech Rad Osiedli: Żydowce-Klucz, Zdroje i 

Podjuchy. Równolegle ZDITM Szczecin dokonuje intensywnych pomiarów potoków pasażerskich na 

trasie Klucz_Podjuchy. 

 

 

Ad.8. 

Radny Daniel Bohuń przedstawił trudną sytuację rodziny z niepełnosprawnym chłopcem, 

zamieszkujących przy ulicy Floriana Szarego. Problem dotyczy braku miejsca postojowego dla osoby 

niepełnosprawnej. Postanowiono przyjrzeć się bliżej tej sprawie. 

 

Protokołowała  Marta Wójcik. 


