
Protokół nr 13/2020 

Z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 8 stycznia 2020r. 

Obecni - 10 Radnych, 3 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 

11.12.2019. 

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia umowy na sprzątanie siedziby RO Podjuchy. 

4. Analiza bieżących ALERTÓW. 

5. SBO 2020 – wyniki. 

6. Omówienie planu działalności RO Podjuchy w kolejnych latach. 

7. Bieżące inwestycje w Podjuchach: 

○ Odbiór końcowy Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim oraz uwagi do 

protokołu. 

○ BUKOVASPORT. 

○ Schody Walczaka-Skalista.  

○ Skatepark Chełminek. 

○ Stanica Wodna Podjuchy. 

○ Węzeł Krygiera-Granitowa. 

8. Klub Seniora - omówienie działalności w 2020 roku. 

9. Harmonogram zebrań Rady Osiedla Podjuchy. 

10. Harmonogram dyżurów Rady Osiedla Podjuchy. 

11. Inicjatywy społeczne Rady Osiedla Podjuchy w roku 2020. 

12. Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców. 

13. Wolne wnioski i postulaty.  

 

Ad 1. 



Powitanie gości. Sprawdzenie listy obecności. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie 

porządku obrad. 

Ad 2. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 11.12.2019. 

Głosowało 8 Radnych: Za - 8, Przeciw - 0, Wstrzymało się - 0. 

Do posiedzenia dołączył radny Paweł Dzierzęcki 

Ad3. 

Uchwała 40/2020 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie 

zatwierdzenia umowy na sprzątanie siedziby RO Podjuchy od 2.01.2020 do 

30.06.2020. 

Rada Osiedla Podjuchy zatwierdza przedłożoną przez Skarbnika Zarządu umowę na 

sprzątanie siedziby RO Podjuchy. Zakres umowy obejmuje następujące parametry: 

1. Umowa półroczna. 

2. Czynność sprzątania realizowana będzie raz w tygodniu, w uzgodnionym 

terminie. 

3. Zakres sprzątania obejmuje wszystkie pomieszczenia w siedzibie RO Podjuchy 

(Szczecin, ul. Metalowa 31). 

4. Zapewnienie środków czystości znajduje się po stronie RO Podjuchy. 

5. Kwota miesięcznego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniesie 300 PLN 

brutto. 

6. Wartość całej umowy to 1800,00 brutto 

 UZASADNIENIE 

Siedziba Rady Osiedla Podjuchy jest bardzo intensywnie wykorzystywana. Oprócz 

standardowych posiedzeń i dyżurów, z uwagi na deficyty lokalowe wykorzystywana 

jest przez takie gremia jak: Podjuszański Klub Seniora,  spotkania Wielopoziomowej 

Drużyny Harcerskiej SZCZERBIEC. Właśnie z uwagi na tak szerokie 

zagospodarowanie siedziby RO Podjuchy, zatrudnienie osoby regularnie sprzątającej 

ma wymiar niezbędny. Należy podkreślić jednocześnie, iż proponowana stawka za 

utrzymanie czystości mieści się w granicach dużej oszczędności. Wypracowane 

doświadczenie w zakresie rekrutacji osób do sprzątania wskazuje, iż w proponowanej 

stawce bardzo trudno zmieścić się w kwotach obowiązujących obecnie na 



równoległym rynku. Tym bardziej wobec gwarancji rzetelności wykonania, Rada 

Osiedla Podjuchy rekomenduje współpracę  na warunkach zawartych w umowie. 

Głosowało 9 Radnych: Za - 9, Przeciw - 0, Wstrzymało się - 0. 

Ad 4. 

Analiza bieżących ALERTÓW - omówienie zgłoszeń i statusów ich realizacji 

Ad 5. 

SBO 2020 – omówienie wyników oraz zwycięskich projektów w ramach 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 

Do posiedzenia dołączyła radna Sabina Adamowicz 

Ad 6. 

Omówienie planu działalności RO Podjuchy w kolejnych latach - przygotowanie do 

wyborów rady osiedla w dniu 22.01.2020r., omówienie planów na 2020r. - inwestycje, 

planowane działania i inne aktywności Rady Osiedla. 

Ad7. Bieżące inwestycje w Podjuchach: 

○ Odbiór końcowy Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim oraz uwagi do 

protokołu: omówienie; 

○ BUKOVASPORT: omówienie statusu - obiekt został odebrany, jednak 

jeszcze nie może być użytkowany ze względu na brak zarządcy, który 

będzie wyłoniony w ramach konkursu; 

○ Schody Walczaka-Skalista: w trakcie budowy; 

○ Skatepark Chełminek: rozpoczęcie budowy w 2020r.; 

○ Stanica Wodna Podjuchy: projekt i pozwolenie na budowę są gotowe; 

○ Węzeł Krygiera-Granitowa: w trakcie budowy; 

Ad8. 

Klub Seniora - omówienie działalności w 2020 roku - dyskusja dotycząca różnych 

wariantów funkcjonowania Klubu Seniora w Podjuchach, 



Ad9. 

Harmonogram zebrań Rady Osiedla Podjuchy - kolejne spotkanie 22 stycznia 2020r., 

harmonogram zostanie przygotowany w styczniu 2020r. i rozesłany radnym; 

Ad10. 

Harmonogram dyżurów Rady Osiedla Podjuchy - harmonogram zostanie 

przygotowany w styczniu 2020r. i rozesłany radnym; 

Ad11. 

Inicjatywy społeczne Rady Osiedla Podjuchy w roku 2020: omówienie aktywności, 

propozycje nowych działań, weryfikacja dotychczasowych działań; 

Ad12. 

Omówienie korespondencji przychodzącej oraz uwagi zgłaszanych przez 

mieszkańców. 

Ad13. 

Wolne wnioski i postulaty.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała Małgorzata Kochel 


