
Protokół_18_2020

Z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 27 stycznia 2021r.

Obecni - 12 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 09.06.2020.

3. Uchwała nr 69/21 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo finansowego na rok 2021.

4. Uchwała nr 70/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu

finansowego na rok 2020

5. Uchwała nr 71/21 w sprawie dzierżawy działki przy ulicy Radosnej.

6. Uchwała nr 72/21 w sprawie dzierżawy działki przy ulicy Radosnej.

7. Uchwała nr 73/21 w sprawie dzierżawy działki przy ulicy Karpiej.

8. Uchwała nr 74/21 w sprawie dzierżawy działki przy ulicy Elektoralnej.

9. Omówienie działalności RO Podjuchy w 2020 roku – w związku z wprowadzeniem stanu

epidemii w Polsce.

10. Omówienie zasad funkcjonowania RO Podjuchy w 2021 roku w związku z trwaniem

stanu epidemii w Polsce.

11. Analiza bieżących ALERTÓW.

12. Pomysły na nowe inicjatywy społeczne RO Podjuchy w roku 2021 (możliwe do

zrealizowania po odmrożeniu działalności Rad Osiedli w Szczecinie).

13. Zmiany w komunikacji miejskiej od 1.01.2021 na Osiedlu Podjuchy (zawieszenie

funkcjonowania linii 904 )

14. Wybór Zarządcy kompleksu BUKOVASPORT.

15. SBO 2021 – wyniki – omówienie

16. Zieleniec wolności - stanowisko RO w sprawie zamontowania pompy wodnej.

17. Inwestycje w Podjuchach z budżetu osiedlowego – omówienie postępów w realizacji.

18. Inwestycje w Podjuchach z budżetu Miasta Szczecin zaplanowane na 2021 rok -
omówienie.

19. Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców.
20. Wolne wnioski i postulaty.
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Ad 1.

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

Ad 2.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 09 czerwca 2020r.

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

Ad 3.

Skarbnik Rady Osiedla - Dominik Janas przedstawił plan rzeczowo-finansowy na rok 2021

Uchwała nr 69/21 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie uchwalenia planu

rzeczowo-finansowego na rok 2021.

Rada Osiedla Podjuchy uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2021 w przedstawionym przez

Zarząd RO Podjuchy kształcie.

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

Ad 4.

Skarbnik Rady Osiedla - Dominik Janas omówił wykonanie planu finansowego za rok 2020. Radni

przedyskutowali przedstawiony dokument, a następnie przystąpili do głosowania nad Uchwałą.

Uchwała nr 70/21 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie sprawozdania

rocznego z wykonania planu finansowego na rok 2020.

Rada Osiedla Podjuchy zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie roczne z wykonania

planu finansowego w roku 2020.

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

Ad 5.

Uchwała nr 71/21 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy

fragmentu działki położonej przy ulicy Radosnej w Szczecinie.

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 12 obręb

4166 z przeznaczeniem na teren zielony.

UZASADNIENIE: Wniosek dzierżawy dotyczy stworzenia małego ogródka.

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

2



Ad 6.

Uchwała nr 72/21 Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy

fragmentu działki położonej przy ulicy Radosnej w Szczecinie.

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 16/6

obręb 4119 z przeznaczeniem na teren zielony.

UZASADNIENIE: Wniosek dzierżawy dotyczy stworzenia małego ogródka.

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

Ad7.

Uchwała nr 73/21 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy

fragmentu działki położonej przy ulicy Karpiej w Szczecinie.

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki nr 19/4

obręb 4113 z przeznaczeniem na wyodrębnienie terenu do przechowywania materiałów

budowlanych do budowy Parku Wolności – III Etap.

UZASADNIENIE: Wniosek dzierżawy dotyczy wyodrębnienia terenu do przechowywania

materiałów budowlanych do budowy Zieleńca Wolności – III Etap Budowy parku Wolności w

Podjuchach.

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

Ad 8.

Uchwała nr 74/21 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy

fragmentu działki położonej przy ulicy Elektoralnej w Szczecinie.

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę działki nr 59 obręb 4127 z

przeznaczeniem na budowę parkingu dla pacjentów gabinetów stomatologicznych, które

powstają na działce obok.

UZASADNIENIE: Wniosek dzierżawy dotyczy budowy parkingu.

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

Ad 9.

Omówienie działalności RO Podjuchy w 2020 roku w związku z wprowadzeniem stanu epidemii

w Polsce.
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Przewodniczący RO podsumował działalność Rady Osiedla Podjuchy w roku 2020r. Omówiono

realizację wniosków i spraw zgłaszanych przez mieszkańców, wyzwania związane z budową
węzła Krygiera - Granitowa, a także działalność Rady Osiedla dla Seniorów (m.in. wyposażenie

seniorów w maseczki).

Ad 10.

Omówienie zasad funkcjonowania Rady Osiedla Podjuchy w 2021 roku w związku z trwaniem

stanu epidemii w Polsce.

Dyskusji poddano fakt, że Rady Osiedla są pozbawione budżetu na bieżącą działalność w

2021r., a decyzje o ewentualnym wydatkowaniu środków podejmowane będą w Wydziale

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin. W ramach budżetu inwestycyjnego, Rada

Osiedla będzie realizowała inwestycje zgodnie z założonym na początku kadencji programem.

Ad 11.

Analiza bieżących ALERTÓW. Omówienie zgłoszonych przez Radnych Alertów, w tym informacji

o drobnych zniszczeniach, dewastacjach, m.in. w Parku Wolności, zalegających odpadach, nie

posprzątanych ciągach komunikacyjnych, itp.

Ad. 12.

Pomysły na nowe inicjatywy społeczne RO Podjuchy w roku 2021 (możliwe do zrealizowania po

odmrożeniu działalności Rad Osiedli w Szczecinie).

Dyskusja Radnych o powrocie do dotychczas realizowanych inicjatyw, takich jak m.in.

Podjuszański Dzień Dziecka, Podjuszańskie Harce, Pchli Targ, Sprzątanie Podjuch i inne, jeśli

obostrzenia związane z pandemią SARS - COVID-19 zostaną zniesione.

Ad 13.

Zmiany w komunikacji miejskiej od 1.01.2021 na Osiedlu Podjuchy (zawieszenie funkcjonowania

linii 904).

Dyskusja na temat decyzji ZDiTM, omówienie akcji zbierania podpisów mieszkańców, petycji

skierowanych do ZDiTM i Prezydenta Miasta Szczecin, interpelacja Radnego Rady Miasta -

Krzysztofa Romianowskiego. Poruszenie zagadnień związanych z planowaniem przyszłej siatki

komunikacyjnej na terenie Podjuch.

Ad14.

Wybór Zarządcy kompleksu BUKOVASPORT.
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Rada Osiedla powzięła informację o unieważnieniu kolejny przetargu na zarządzanie obiektem.

Ad 15.

SBO 2021 - Omówienie wyników głosowania i zwycięskich projektów w obszarze Prawobrzeża.

Dyskusja Radnych dotycząca przebiegu głosowania oraz zaangażowania mieszkańców.

Ad 16.

Zieleniec Wolności - stanowisko Rady Osiedla w sprawie zamontowania pompy wodnej.

Dyskusja na temat rodzaju pompy, która została wskazana do zamontowania w Zieleńcu

Wolności, wynikająca ze specyfiki związanej z ewentualnym serwisowaniem.

Ad 17.

Inwestycje w Podjuchach zaplanowane i realizowane z budżetu osiedlowego – omówienie

postępów:

Inwestycje znajdujące się w fazie projektowej: chodnik przy ul. Berka Joselewicza, ul. Kołowskiej

oraz oświetlenie ul. Aluminiowej. Istnieje szansa, że przetargi na realizację w/w inwestycji

mogłyby rozpocząć się jeszcze w 2021r.

Inwestycje: oświetlenie ul. Krzemiennej, ul. Radzymińskiej, ul. Ciasnej znajdują się w fazie

przygotowania.

Ad 18.

Inwestycje w Podjuchach realizowane ze środków budżetu Miasta Szczecin zaplanowane na

2021 rok - omówienie:

● Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności (projekt w ramach SBO 2020) -
wartość inwestycji - 428.500zł: zadanie jest w realizacji - w lutym 2021r. rozpoczęto
prace, których zakończenie planowane jest na maj 2021r.;

● Budowa Skateparku Chełminek (projekt w ramach SBO 2019 ) - wartość inwestycji -
1.129.853zł: zakończona faza projektowa;

● Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą -wartość inwestycji - 83.394zł: trwają prace
przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji, tj. częściowe oczyszczenie terenu i usunięcie
betonowej budowli;

● Dom Kultury Krzemień w Podjuchach - wartość inwestycji - 400.000zł - zakup
wyposażenia (nagłośnienie i inne elementy);

● Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana
Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - wartość
inwestycji ze środków budżetu Miasta - 52.077.650zł: w realizacji - planowana data
zakończenia prac - sierpień 2021;
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● Szczecińska Kolej Miejska - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - wartość
inwestycji ze środków budżetu Miasta - 11.068.419zł: w realizacji zgodnie z założonym
harmonogramem;

● Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej i Krzemiennej - wartość inwestycji:
24.600zł;

● Budowa oświetlenia ul. Zakręt - wartość inwestycji - 48.500zł: zakończona faza
projektowa;

● Remont siedziby Rady Osiedla Podjuchy - wartość inwestycji - 130.000zł;
● Budowa obustronnego chodnika w ciągu ul. Granitowej - wartość inwestycji - 742.000zł:

zakończona faza projektowa;

Ad 19.

Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców.

Omówienie uwag i spostrzeżeń kierowanych do Radnych Osiedlowych przez mieszkańców.

Ad 20.

Wolne wnioski i postulaty.

Brak.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: Małgorzata Kochel
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