
Protokół_15_2020 

Z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 5 lutego 2020r. 

Obecni - 13 Radnych, 1 Gość 

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

porządku obrad. 

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

05.02.2020 

3. Uchwała dzierżawy działki położonej przy ulicy Krzemiennej 39 

4. Uchwała dzierżawy działki położonej przy ulicy Krzemiennej 38 

5. Uchwała dzierżawy działki położonej przy ulicy Krzemiennej 40 

6. Uchwała dzierżawy działki położonej przy ulicy Krzemiennej 36 

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-

finansowego za 2019 RO Podjuchy. 

8. Uchwała w sprawie opinii na temat projektu budowy oświetlenia drogowego wzdłuż 

ulicy Zakręt. 

9. Rynek w Podjuchach - nowe informacje. 

10. Analiza bieżących ALERTÓW. 

11. Bank nasadzeń - dyskusja. 

12. Kierunki wydatkowania środków z budżetu inwestycyjnego RO Podjuchy. 

13. Bieżące inwestycje w Podjuchach: 

a. Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim. 

b. BUKOVASPORT. 

c. Schody Walczaka-Skalista. 

14. Klub Seniora XV lat działalności - omówienie 

15. Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców: 

a. Pytanie od mieszkańca na temat niebezpieczeństwa związanego z 

wyjazdem z ulicy Kruszcowej: brak możliwości postawienia słupków 

blokujących parkowanie przy ulicy Metalowej 33. 

b. Pytanie od mieszkańca na temat przejścia dla pieszych przy Netto w 

Podjuchach. 



c. Interwencja w sprawie ustawienia znaków D40 przy przychodni w 

Podjuchach. 

d. Prośba od mieszkańca w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla 

pieszych w sąsiedztwie przystanków Złota nż 11 oraz złota nż 12, budowa 

wiaty przystankowej. 

16.  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 22.01.2020. 

Głosowało 12 Radnych: Za -12 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

Do posiedzenia dołączyła Radna Marta Wójcik. 

 

Ad 3. 

Uchwała 42/2020 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy 

fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie. 

 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 

27/9 obręb 4126 (jak na załączonej mapce) z przeznaczeniem na utwardzenie drogi 

dojazdowej do posesji. 

Głosowało 13 Radnych: Za -13 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

Ad 4. 

Uchwała 43/2020 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy 

fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie. 

 



Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 

27/9 obręb 4126 ( jak na załączonej mapce ) z przeznaczeniem na utwardzenie drogi 

dojazdowej do posesji. 

Głosowało 13 Radnych: Za -13 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

Ad 5. 

Uchwała 44/2020 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy 

fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie. 

 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 

27/9 obręb 4126 ( jak na załączonej mapce ) z przeznaczeniem na utwardzenie drogi 

dojazdowe do posesji oraz urządzenia zieleni. 

Głosowało 13 Radnych: Za -13 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

Ad 6. 

Uchwała 45/2020 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy 

fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie. 

 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 

27/9 obręb 4126 ( jak na załączonej mapce ) z przeznaczeniem na urządzenie zieleni, 

pod drogę dojazdową i dojście do posesji. 

Głosowało 13 Radnych: Za -13 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

Ad 7. 

Skarbnik Dominik Janas przedstawił sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-

finansowego za 2019 RO Podjuchy a następnie głosowaniu została poddana Uchwała w 

sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdania. 

Uchwała nr 46/2020 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego na rok 2019. 



Rada Osiedla Podjuchy zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie roczne z 

wykonania planu finansowego w roku 2019. W załączniku treść sprawozdania. 

Głosowało 13 Radnych: Za -13 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

Ad 8. 

Głosowaniu Radnych poddana została Uchwała wyrażająca stanowisko Rady Osiedla 

Podjuchy w sprawie przedłożonego projektu dotyczącego budowy oświetlenia 

drogowego wzdłuż ulicy Zakręt. 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje przedłożony przez pracownię projektową 

PUEE projekt zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Zakręt polegający na wybudowaniu 

oświetlenia drogowego składającego się z 5 latarni ulicznych o wysokości 8 metrów, 

wyposażonych z oprawy LED oraz posadowieniu szafki oświetlenia ulicznego. 

Głosowało 13 Radnych: Za -13 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

Ad 9. 

Rynek w Podjuchach - nowe informacje: 

Przedyskutowano różne możliwości dotyczące funkcjonowania rynku w Podjuchach: 

● Opcja 1 - znalezienie innego miejsca na innym rynku; 

● Opcja 2 - możliwość wydzierżawienia miejsca pod kioskiem; 

● Opcja 3 - do maja 2020 korzystanie z jednej alejki, mimo zakończenia współpracy 

ze spółką Manhattan;  

Ad 10. 

Analiza bieżących ALERTÓW: omówienie zgłoszonych alertów i dyskusja na temat 

statusu ich realizacji. 

 

 



Ad 11. 

Bank nasadzeń - dyskusja na temat zgłoszonych przez mieszkańców lokalizacji, przegląd 

propozycji mieszkańców oraz rozmowa nt. dalszych działań w ramach prowadzonej przez 

Miasto Szczecin inicjatywy. 

Ad 12. 

Kierunki wydatkowania środków z budżetu inwestycyjnego RO Podjuchy - w 2019r. 

skonsumowano ok. 30 tys. złotych, dyskusja na temat przeznaczenia pozostałych 

środków. 

Ad 13. 

Bieżące inwestycje w Podjuchach: 

a)   Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim - przedstawiciele Rady Osiedla 

spotkali się w Lapidarium z wykonawcą w celu sprawdzenia statusu 

poprawek, które miały zostać zrealizowane w ramach protokołu 

poodbiorowego. 

b)   BUKOVASPORT - wciąż nie ma informacji od Miasta o jednostce 

zarządzającej obiektem 

c)   Schody Walczaka-Skalista - inwestycja jest zakończona, oczekiwanie na 

wyznaczenie terminu odbioru 

Ad 14. 

Klub Seniora XV lat działalności - omówienie uroczystości, Radna Jagoda Biźnia 

przypomniała historię powstania Klubu Seniora oraz przybliżyła zakres działalności. 

Posiedzenie opuściła Radna Sabina Adamowicz. 

Ad 15. 

Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców. 



a) Pytanie od mieszkańca na temat niebezpieczeństwa związanego z wyjazdem z 

ulicy Kruszcowej. Nowe słupki blokujące parkowanie przy ulicy Metalowej 33: 

informacja od ZDiTM o braku możliwości postawienia słupków; 

b) Węzeł przesiadkowy - nowe informacje: prace projektowe są na ukończeniu (do 

końca kwietnia 2020r.); w maju będzie ogłoszony przetarg na wykonawcę 

c) Pytanie od mieszkańca na temat przejścia dla pieszych przy sklepie Netto w 

Podjuchach: temat nie jest rozwiązany, oczekiwanie na decyzję Wydziału 

Kierowania Ruchem ZDiTM. 

d) Interwencja w sprawie ustawienia znaków D40 przy przychodni w Podjuchach: 

sprawa jest w toku. 

e) Prośba od mieszkańca w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla 

pieszych w sąsiedztwie przystanków Złota nż 11 oraz złota nż 12, budowa wiaty 

przystankowej: w grudniu 2018r. RO podjęła uchwałę w tej sprawie, ponownie 

zwrócono się do ZDiTM w celu ustalenia statusu realizacji zadania. 

f) Informacja na temat budowy sieci ciepłowniczej na terenie ROD Bukowina: pismo 

od zarządu komisarycznego ROD Bukowina: SEC w odpowiedzi na zapytanie RO 

potwierdza, że prace geodezyjne były prowadzone w związku z planowaną 

budową sieci ciepłowniczej, jednak nie wpłynie ona na możliwość użytkowania 

znajdujących się tam ogródków działkowych. 

Ad 16. 

Wolne wnioski i postulaty. 

Aktualizacja informacji na temat Stanicy Wodnej w Podjuchach, realizacja obiektu ma 

zostać wykonana w 2020r. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: Małgorzata Kochel 

 


