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Protokół_17_2020 

Z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 9 czerwca 2020r. 

Obecni -  13 Radnych 

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 04.03.2020. 

3. Przyjęcie ślubowania Radnego Marcina Mazurka. 

4. Uchwała nr 56/20 w sprawie wydania opinii dotyczącej rozpoczęcia procedury zbycia 

nieruchomości położonej przy ul. Niklowej 11. 

5. Uchwała nr 57/20 w sprawie dzierżawy fragmentu działki przy ulicy Smoczej 44. 

6. Uchwała nr 58/20 w sprawie dzierżawy fragmentu działki przy ulicy Torowej. 

7. Uchwała nr 59/20 w sprawie dzierżawy fragmentu działki przy ulicy Floriana Szarego. 

8. Analiza bieżących ALERTÓW. 

9. Komisja Inicjatyw Społecznych - maseczki dla mieszkańców Osiedla. 

10. SBO 2021 - rozmowa na temat kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 

11. Bieżące inwestycje w Podjuchach: 

A. Zieleniec Wolności. 

B. Skatepark Chełminek. 

C. Węzeł przesiadkowy SKM. 

D. Zmiany w Budżecie Miasta - Przesunięcia niektórych inwestycji na naszym osiedlu 

na rok 2021. 

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 04.03.2020. 

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

 

Ad 3. 

Przyjęcie ślubowania Radnego Marcina Mazurka: Marcin Mazurek złożył ślubowanie na ręce 

Przewodniczącego Rady Osiedla Podjuchy - Jarosława Warchoła, w obecności pozostałych 

Radnych uczestniczących w plenerowym posiedzeniu Rady Osiedla Podjuchy. 

 

Ad 4. 
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Uchwała nr 56/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy odnośnie zbycia zabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Niklowej 11 w Szczecinie (dz. nr 23/3 z obrębu 

4112). 

 

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje rozpoczęcie procedury zbycia w drodze przetargu 

zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. 

Niklowej 11 w obrębie ewidencyjnym 4112, stanowiącej działkę numer 23/3 o powierzchni 

0,1354 ha. 

 

UZASADNIENIE: Uchwałę przyjęto w kontekście przygotowania przez WZiON procedury zbycia 

rzeczonej nieruchomości. 

 

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

 

Ad 5. 

Uchwała nr 57/20 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu 

działki położonej przy ulicy Smoczej 44 w Szczecinie (dz. nr 24/29 z obrębu 4127).  

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 24/29 

obręb 4127 ( jak na załączonej mapce ) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, uprawę warzyw. 

UZASADNIENIE: Wniosek dzierżawy dotyczy urządzenia terenu zielonego w sąsiedztwie posesji. 

 

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

 

Ad 6. 

Uchwała nr 58/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu 

działki położonej przy ulicy Torowej w Szczecinie (część dz. nr 22 z obrębu 4122).  

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 22 obręb 

4122 ( jak na załączonej mapce ) z przeznaczeniem na uprawę warzyw. 

UZASADNIENIE: Wniosek dzierżawy dotyczy urządzenia ogródka działkowego. 

 

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

 

Ad7. 

Uchwała nr 59/20 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy 

fragmentu działki położonej przy ulicy Floriana Szarego w Szczecinie (część dz. nr 22 z obrębu 

4122).  
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Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 22 obręb 

4122 ( jak na załączonej mapce ) z przeznaczeniem na uprawę zieleni. 

UZASADNIENIE: Wniosek dzierżawy dotyczy urządzenia ogródka działkowego. 

 

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

 

Ad 8. 

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

 

Ad 9. 

Komisja Inicjatyw Społecznych (KIS) przeznaczyła środki na zakup maseczek ochronnych dla 

mieszkańców osiedla. Maseczki w liczbie 250 sztuk zostały dostarczone i rozdystrybuowane, 

pozostałe 1000 zostanie w rezerwie na potrzeby mieszkańców w trakcie jesiennej fali pandemii. 

 

Ad 10. 

SBO 2021 - rozmowa na temat kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Radni omówili napływające pomysły i propozycje obywatelskich inicjatyw, które być może 

zostaną zgłoszone do najbliższej edycji SBO. Przy tej okazji podsumowano status 

dotychczasowych inwestycji w ramach SBO w Podjuchach. 

  

Ad 11. 

Bieżące inwestycje w Podjuchach: 

a. Zieleniec Podjuchy - trwają prace przygotowawcz do realizacji projektu. 

b. Skatepark Chełminek - inwestycja w fazie przygotowania do przetargu, nie 

obejmie okalającego skatepark terenu zielonego. 

c. Węzeł przesiadkowy SKM - rozpoczęła się budowa, której zakończenie jest 

planowane w połowie 2021r. 

d. Zmiany w budżecie Miasta - niektóre inwestycje na naszym osiedlu zostaną 

przesunięte na 2021r., m. in. dotyczy to budowy chodników w ciągu ul. Granitowej 

w kierunku osiedla Zdroje. 

Ad. 12. 

Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców. 

a. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak ścieżek rowerowych oraz brak dostępu do 

rzeki 

b. Liczne zapytania mieszkańców dotyczące obiektu “Bukovasport” - niestety nadal 

nie został wyłoniony zarządca obiektu 

Ad 14. 

Wolne wnioski i postulaty.  
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a. Dyskusja Radnych dotycząca uporządkowania terenu pod Stanicę Wodną 

zakończona wizją lokalną terenu. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: Małgorzata Kochel 

 


