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Protokół_16_2020 

Z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 4 marca 2020r. 

Obecni - 11 Radnych, 1 Gość 

PORZĄDEK ZEBRANIA RADY OSIEDLA PODJUCHY 

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 nr 48/20 w sprawie budowy oświetlenia na ulicy Radzymińskiej. 

4. Uchwała nr 49/20 w sprawie budowy oświetlenia na ulicy Ciasnej. 

5. Uchwała nr 50/20 w sprawie budowy jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Berka 

Joselewicza. 

6. Uchwała nr 51/20 w sprawie budowy ciągu pieszego ulica Kołowska - Dmowskiego. 

7. Uchwała nr 52/20 w sprawie budowy oświetlenia na ulicy Aluminiowej. 

8. Uchwała nr 53/20 w sprawie budowy oświetlenia na ulicy Krzemiennej. 

9. Uchwała nr 54/20 w sprawie postawienia rikszy z lodami na terenie Parku Wolności. 

10. Uchwała nr 55/20 w sprawie rozwiązania problemu dzików na terenie osiedla. 

11. Analiza bieżących ALERTÓW. 

12. Podjuszański Dzień Dziecka 2020 

13. Bieżące inwestycje w Podjuchach: 

a) Schody Walczaka-Skalista.  

b) Skatepark Chełminek. 

c) Stanica Wodna. 

14. Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców. 

a) Interwencja w sprawie ustawienia znaków D40 przy przychodni w Podjuchach. 

b) Prośba od mieszkańca w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych 

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

c) Zapadnięty asfalt na ulicy Białej i Metalowej. 

d) Informacja na temat ulicy Kozielickiej. 

e) Pytanie w sprawie przebudowy kanalizacji na ul. Batalionów Chłopskich. 

15. Wolne wnioski i postulaty.  

a) Nowe legitymacje dla członków RO Podjuchy. 

Ad 1. 

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

Ad 2. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 05.02.2020. 

Głosowało 10 Radnych: Za -10 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  
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Ad 3. 

Uchwała nr 48/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części 

środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Radzymińskiej 

w Podjuchach. 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o przeznaczenie części środków 

inwestycyjnych z puli przyznanej na inwestycję Rad Osiedli w kierunku budowy oświetlenia 

drogowego na ulicy Radzymińskiej w Podjuchach. Budowa ma obejmować postawienie  

6 punktów oświetleniowych na długości około 180 mb. 

UZASADNIENIE: Projekt przede wszystkim ma na względzie poprawę bezpieczeństwa i komfortu 

mieszkańców, niesie za sobą również wpływ na estetykę miejsca. Za wnioskiem o realizację 

projektu stoi wiele podpisów mieszkańców oraz 1442 oddanych głosów w SBO 2020. 

 

Głosowało 10 Radnych: Za -10 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

 

Ad 4.  

Uchwała nr 49/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części 

środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Ciasnej  

w Podjuchach. 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o przeznaczenie części środków 

inwestycyjnych z puli przyznanej na inwestycję Rad Osiedli w kierunku budowy oświetlenia 

drogowego na ulicy Ciasnej w Podjuchach. Budowa ma obejmować postawienie 7 punktów 

oświetleniowych na długości około 200 mb. 

UZASADNIENIE: Projekt przede wszystkim ma na względzie poprawę bezpieczeństwa i komfortu 

mieszkańców, niesie za sobą również wpływ na estetykę miejsca. Za wnioskiem o realizację 

projektu stoi wiele podpisów mieszkańców oraz 1442 oddanych głosów w SBO 2020. 

 

Głosowało 10 Radnych: Za -10 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0 

 

Ad 5. 

Uchwała nr 50/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części 

środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Berka 

Joselewicza w Podjuchach. 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o przeznaczenie części środków 

inwestycyjnych z puli przyznanej na inwestycję Rad Osiedli w kierunku budowy jednostronnego 

chodnika o szerokości 2 metrów wzdłuż ulicy Berka Joselewicza w Podjuchach. Inwestycja ma 

obejmować budowę 280 metrów kwadratowych chodnika. 
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UZASADNIENIE: Projekt przede wszystkim ma na względzie poprawę bezpieczeństwa i komfortu 

mieszkańców, niesie za sobą również wpływ na estetykę miejsca. Za wnioskiem o realizację 

projektu stoi wiele podpisów mieszkańców oraz 1442 oddanych głosów w SBO 2020. 

 

Głosowało 10 Radnych: Za - 8 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 2 (Jarosław Warchoł, Marta Wójcik)  

 

Ad 6. 

Uchwała nr 51/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części 

środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę ciągu pieszego ulica Kołowska - Dmowskiego  

w Podjuchach. 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o przeznaczenie części środków 

inwestycyjnych z puli przyznanej na inwestycję Rad Osiedli w kierunku budowy 100 metrów 

bieżących chodnika łączącego dolny odcinek ulicy Kołowskiej z przystankiem autobusowym 

Dmowskiego NŻ. Z uwagi na trudne uwarunkowania terenowe dopuszcza się miejscowe 

przewężenia ciągu pieszego do 1,5 metra szerokości, miejscowe przeniesienie chodnika na drugą 

stronę jezdni z wykorzystaniem okolicznych terenów ZBiLK, bez wycinki drzew. Techniczną 

możliwość wykonania chodnika potwierdziła przeprowadzona wizja lokalna z przedstawicielami 

ZDiTM Szczecin. Inwestycja ma obejmować budowę 150 metrów kwadratowych chodnika. 

UZASADNIENIE: Projekt przede wszystkim ma na względzie poprawę bezpieczeństwa i komfortu 

mieszkańców, niesie za sobą również wpływ na estetykę miejsca. Za wnioskiem o realizację 

projektu stoi wiele podpisów mieszkańców oraz 1442 oddanych głosów w SBO 2020. 

 

Głosowało 10 Radnych: Za - 10 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

 

Ad7. 

Uchwała nr 52/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części 

środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Aluminiowej 

w Podjuchach. 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o przeznaczenie części środków 

inwestycyjnych z puli przyznanej na inwestycję Rad Osiedli w kierunku budowy oświetlenia 

drogowego na ulicy Aluminiowej w Podjuchach. Budowa ma obejmować postawienie 2 punktów 

oświetleniowych na długości około 70 mb. 

UZASADNIENIE: Projekt przede wszystkim ma na względzie poprawę bezpieczeństwa i komfortu 

mieszkańców, niesie za sobą również wpływ na estetykę miejsca. Za wnioskiem o realizację 

projektu stoi wiele podpisów mieszkańców. 

 

Głosowało 10 Radnych: Za - 10 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0 
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Ad 8. 

Uchwała nr 53/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie przeznaczenia części 

środków inwestycyjnych RO Podjuchy na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Krzemiennej 

w Podjuchach. 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o przeznaczenie części środków 

inwestycyjnych z puli przyznanej na inwestycję Rad Osiedli w kierunku budowy oświetlenia 

drogowego na ulicy Krzemiennej w Podjuchach. Budowa ma obejmować postawienie 2 punktów 

oświetleniowych na długości około 80 mb. 

UZASADNIENIE: Projekt przede wszystkim ma na względzie poprawę bezpieczeństwa i komfortu 

mieszkańców, niesie za sobą również wpływ na estetykę miejsca. Za wnioskiem o realizację 

projektu stoi wiele podpisów mieszkańców. 

 

Głosowało 10 Radnych: Za -10 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

 

Ad 9. 

Uchwała nr 54/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie wydania pozwolenia 

na postawienie rikszy z lodami na terenie Parku Wolności w Podjuchach. 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek mieszkanki Podjuch na postawienie rikszy  

z lodami na terenie Parku Wolności w Podjuchach. Wynajmujący musi zadbać o porządek wokół 

miejsca postoju rikszy tak, aby nie zaśmiecać parku. 

 

Głosowało 10 Radnych: Za -10 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

 

Ad 10. 

Uchwała nr 55/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie rozwiązania 

problemu dzików na terenie Osiedla Podjuchy.  

Rada Osiedla Podjuchy wnioskuje o rozwiązanie narastającego problemu obecności dzików  

w centralnych punktach Osiedla Podjuchy. 

UZASADNIENIE: Od kilku miesięcy na terenie Osiedla Podjuchy obserwujemy wzmożoną 

aktywność dzików zgrupowanych w niewielkie stada. Aktualnie niezależnie od pory dnia pustoszą 

podjuszańskie trawniki, skwery i parki. Pojawiają się w centralnych punktach Osiedla, nie bacząc 

na sąsiedztwo dużych skupisk ludzkich, powodują określone straty materialne i zagrożenie  

w stosunku do ludzi. 

Rejony w których ostatnio niepokojąco zaobserwowano obecność dzików: 

● Park Wolności; 
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● Centralne skwery, wiaty śmietnikowe Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb i sąsiadujących 

wspólnot mieszkaniowych; 

● Boisko typu Orlik SP12; 

● Park Willimskiego; 

● Park Smocza-Przewiewna. 

Oprócz zauważalnego poszerzenia terytorium, swoistym novum jest obecność dzików w tych 

miejscach również w godzinach 12.00-15.00 bez respektu wobec ludzi i domowych zwierząt. Rada 

Osiedla Podjuchy mając na względzie dobro podejmowanych właśnie inwestycji na terenie 

Osiedla (przede wszystkim kosztownych nasadzeń), jak również kwestie bezpieczeństwa 

mieszkańców, wnosimy o rozwiązanie problemu w oparciu o wypracowane skuteczne narzędzia 

postępowania.  

 

Głosowało 10 Radnych: Za - 8 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 2 (Bartosz Startek, Mirosława 

Roźmiej). 

 

Ad 11. 

Analiza bieżących ALERTÓW: omówiono status zgłaszanych przez Radnych alertów miejskich. 

 

Ad 12. 

Przygotowanie do Podjuszańskiego Dnia Dziecka: dyskusja nt. lokalizacji i wstępnego kształtu 

programu Podjuszańskiego Dnia Dziecka 2020 

 

Ad 13. 

Bieżące inwestycje w Podjuchach: 

a. Schody Walczaka-Skalista - schody są odebrane, zostały zgłoszone drobne 

poprawki, które Wykonawca przyjął do realizacji. 

b. Skatepark Chełminek - przegląd projektu i dyskusja na temat realizacji inwestycji. 

Do posiedzenia dołączył Radny Dominik Janas. 

c. Stanica Wodna - dyskusja na temat statusu realizacji i przyszłości projektu. 

 

Ad 14. 

Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców. 

a. Interwencja w sprawie ustawienia znaków D40 przy przychodni w Podjuchach - 

Rada Osiedla otrzymała pismo od ZDiTM informujące o zgodności oznakowania 

 z przepisami i konieczności informowania Straży Miejskiej w przypadku 

niewłaściwego użytkowania drogi. Radni przedyskutowali możliwe sposoby 

edukowania mieszkańców. 

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

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

przystankowej - Rada Osiedla otrzymała odpowiedź od ZDITM dotyczącą 

poszczególnych zagadnień zgłaszanych przez mieszkańca: 
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→ odmalowanie pasów biało-czerwonych - odpowiedź odmowna ponieważ 

takie pasy maluje się tylko w miejscach z nasilonym ruchem pieszych 

(szkoły, urzędy); 

→ wykonanie oświetlenia - należy opracować dokumentację projektową 

zadania i zawnioskować o kwotę na realizację projektów; 

→ montaż markerów - należy wykonać projekt zmiany stałej organizacji 

ruchu; 

→ wiaty przystankowe będą zamontowane w 3 kwartale 2020r.; 

→ sprawa przeniesienia lokalizacji przystanku - wg opinii Działu Optymalizacji 

Sieci Komunikacyjnej i realizacji Projektów ZDiTM nie jest zasadne, 

przystanki zlokalizowane są prawidłowo w stosunku do obsługiwanego 

obszaru oraz sąsiednich przystanków. 

c. Zapadnięty asfalt na ulicy Białej i Metalowej - zadania zostały zgłoszone do ZDiTM 

d. Informacja na temat ulicy Kozielickiej - ZDiTM proponuje położenie na ulicy 

ażurowych płyt betonowych. 

e. Pytanie w sprawie przebudowy kanalizacji na ul. Batalionów Chłopskich - ZDiTM 

nie wydało pozwolenia na w/w przebudowę ponieważ kolidowałaby z rozpoczętą 

już inwestycją, tj. Przebudowa Węzła Krygiera-Granitowa, co w znaczącym stopniu 

utrudniłoby ruch samochodowy na tym odcinku drogi. 

Ad 15. 

Wolne wnioski i postulaty: 

a. Nowe legitymacje dla członków RO Podjuchy - nowe legitymacje zostały 

przekazane Radnym Osiedla. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: Małgorzata Kochel 

 


