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Protokół_20_2021 

Z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 8 września 2021r. 

Obecni - 12 Radnych 

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

2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 18.05.2021r.  
3. Uchwała nr 95/21 – dzierżawa ul. Żwirowa 
4. Uchwała nr 96/21 – dzierżawa ul. Biała 
5. Uchwała 97/21 – rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Rady Osiedla Podjuchy. 
6. Analiza bieżących ALERTÓW. 
7. Poprawa bezpieczeństwa na Osiedlu Podjuchy – rozmowa z Dzielnicowym Straży 

Miejskiej. 
8. Harmonogram zebrań RO Podjuchy na rok 2021. 
9. Harmonogram dyżurów RO Podjuchy na rok 2021. 
10. SBO 2022 – Omówienie projektów z Osiedla Podjuchy. 
11. Dzień Seniora 2021 – przygotowanie do uroczystości. 
12. Inicjatywy społeczne Rady Osiedla Podjuchy w roku 2021. 
13. Trwające i zakończone inwestycje w Podjuchach finansowane z budżetu Miasta Szczecin 

– omówienie: 
a. Zieleniec Wolności – inwestycja zakończona 
b. Skatepark Chełminek – przetarg i wybór wykonawcy 
c. Węzeł przesiadkowy SKM – inwestycja zakończona – interwencja w sprawie Linii 

61 
d. Węzeł Krygiera-Granitowa – postęp w inwestycji 
e. Plac zabaw dla dzieci mniejszych w Parku Wolności – przygotowanie inwestycji 
f. Remont siedziby RO Podjuchy 

14. Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców: 
a. Przejazd ul. Piwna i Lechicką – wprowadzenie słupków ograniczających 
b. Zalewanie ulicy Żwirowej – finansowanie dokumentacji projektowej 
c. Nowa ławka przy placu zabaw dla dzieci mniejszych 

15. Uchwała 98/21 – powołanie nowego Członka Zarządu Rady Osiedla Podjuchy. 
16. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad 1. 

Powitanie gości. Sprawdzenie listy obecności. Stwierdzenie quorum. Zmiana porządku obrad, 

przesunięcie punktu 14 na 5. Zmiana została przyjęta jednogłośnie. 

Ad 2. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 8 maja 2021r. 

Głosowało 11 Radnych: Za - 11 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  
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Do posiedzenia dołączyła Radna Katarzyna Biźnia - Nowak. 

 

Ad 3. 

Uchwała nr 95/21 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu 

działki położonej przy ulicy Żwirowej w Szczecinie ( dz. nr 9 z obrębu 4133). Rada Osiedla Podjuchy 

pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę części działki nr 9 obręb 4133 z przeznaczeniem na 

ogródek warzywny. 

UZASADNIENIE: Wniosek dzierżawy dotyczy utworzenia ogródka - terenu zielonego. 

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

 

Ad 4. 

Uchwała nr 96/21 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy fragmentu 

działki położonej przy ulicy Białej w Szczecinie ( dz. nr 12 z obrębu 4126).  

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę części działki nr 12 obręb 4126 

jako kontynuacje dzierżawy terenu pod pomieszczenie gospodarcze. 

UZASADNIENIE: Wniosek dotyczy kontynuacji dzierżawy terenu pod istniejące pomieszczenie 

gospodarcze. 

Głosowało 12 Radnych: Za - 11 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0 

 

Ad 5. 

Przedstawienie stanowiska i przyczyn rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Rady Osiedla Podjuchy 

przez Radną Anetę Próbę. 

 

Uchwała nr 97/21 wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie odwołania Członka 

Zarządu Rady Osiedla Podjuchy. Rada Osiedla Podjuchy odwołuje z funkcji Członka Zarządu Anetę 

Próbę. 

UZASADNIENIE: Uchwałę podjęto w związku z postanowieniem o rezygnacji z pełnionej funkcji 

dotychczasowego Członka Zarządu. 

 

Głosowało 11 Radnych: Za -  11, Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0 

 

Ad 6. 

Analiza bieżących ALERTÓW: Zgłaszanie przez Radnych alerty dotyczyły głównie aktów 
dewastacji, m.in. tablic i słupów ogłoszeniowych w dzielnicy, zanieczyszczenia chodników przy ul. 
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Metalowej w okolicy sklepu Biedronka, potrzeby domalowania przejść dla pieszych w okolicy 
Parku Wolności; zgłoszenia oprysków niedozwolonym środkiem w okolicach ul. Nowotarskiej. 
 
Ad7. 

Wizyta dzielnicowych Straży Miejskiej, rozmowa na temat bezpieczeństwa w dzielnicy, 
chuligańskich wybryków, napadów, zastraszania i innych sytuacji, które stwarza m.in. 
kilkuosobowa grupa młodzieży. 
 

Ad 8. 

Harmonogram zebrań RO Podjuchy na rok 2021: Zaproponowany Radnym harmonogram ulegnie 
zmianie w związku z planowanym rozpoczęciem remontu siedziby RO Podjuchy w połowie 
września br.  Planowane zakończenie prac - 10 grudnia 2021r. 
 

Ad 9. 

Harmonogram dyżurów RO Podjuchy na rok 2021: przedstawienie i omówienie harmonogramu. 
Informacja o wstrzymaniu dyżurów na czas remontu siedziby RO Podjuchy. 
 

Ad 10. 

SBO 2022 – Omówienie projektów z Osiedla Podjuchy. W ramach edycji 2022 SBO mieszkańcy 
zgłosili 11 projektów z obszaru lokalnego obejmującego Żydowce-Klucz - Podjuchy - Zdroje. 
 

Ad 11. 

Dzień Seniora 2021: planowany termin 7 listopada 2021, dyskusja na temat przebiegu obchodów, 
propozycje radnych dotyczące programu spotkania, cateringu. Omówienie planu finansowania 
przedsięwzięcia. 
 

Ad 12. 

Inicjatywy społeczne Rady Osiedla Podjuchy w roku 2021: kontynuacja organizacji Dnia Seniora, 
podsumowanie organizacji Dnia Dziecka oraz Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanego przez 
Radę Osiedla na terenie SP 12. 
 
Ad. 13. 

Trwające i zakończone inwestycje w Podjuchach finansowane z budżetu Miasta Szczecin – 
omówienie: 

a. Zieleniec Wolności – inwestycja zakończona, Zieleniec oddany do użytku. 
b. Skatepark Chełminek – przetarg i wybór wykonawcy, wykonawca złożył ofertę 
przewyższającą założoną kwotę, ale finalnie finansowanie zostało zapewnione z budżetu 
Miasta Szczecin. 
c. Węzeł przesiadkowy SKM – inwestycja zakończona – zainicjowana interwencja w 
sprawie Linii 61 i decyzji ZDiTM o nieprzedłużaniu linii 61 do nowej pętli autobusowej - na 
razie bez skutku. 
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d. Węzeł Krygiera-Granitowa – postępy w inwestycji - złożono wniosek o przywrócenie 
przejścia dla pieszych na ul. Granitowej i utwardzenia dojścia do Przedszkola przy ul. 
Marmurowej. 
e. Plac zabaw dla dzieci mniejszych w Parku Wolności – przygotowanie inwestycji: 
wymiana piasku w piaskownicach, otoczenie placu zabaw, aby zabezpieczyć przed 
zanieczyszczaniem piaskiem alejek w Parku. 
f. Remont siedziby RO Podjuchy - rozpoczęcie prac w połowie września 2021r. 

 
Inwestycje zgłoszone na 2022r.: 

● przetarg na budowę chodnika na Berka-Joselewicza - kwota oferty przekroczyła założony 
budżet, złożono wniosek do UM o dofinansowanie zadania, na razie brak odpowiedzi; 

● chodnik Kołowska - inwestycja wstrzymana do momentu ustalenia planu remontu z 
PGNiG (kolizja z siecią gazową). 

● oświetlenie ulicy Aluminiowej - procedura udzielenia zamówienia publicznego zostanie 
uruchomiona po wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego. 

● Oświetlenie ulic Krzemiennej, Radzymińskiej i Ciasnej - trwa opracowanie dokumentacji 
projektowej. 

 

Ad 14. 

Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców: 
a. Przejazd ul. Piwna i Lechicką – wprowadzenie słupków ograniczających: wniosek 
mieszkańców o zablokowanie przejazdu poprzez zamontowanie słupków ograniczających 
ruch w związku z nieprawidłowym użytkowaniem drogi. Wniosek o wycenę słupków 
zostanie skierowany ZUK 
b. Zalewanie ulicy Żwirowej – finansowanie dokumentacji projektowej: wniosek 
mieszkanki o interwencję w związku z zalewaniem ulicy przez wodę spływającą z dachów 
jednostki wojskowej. Przyczyną jest niesprawna kanalizacja na tym odcinku drogi. 
Dyskusja na temat finansowania/przygotowania dokumentacji projektowej. 
c. Nowa ławka przy placu zabaw dla dzieci mniejszych - dyskusja nad zgłoszoną przez 
mieszkankę Osiedla propozycją  

Ad 15. 
Przewodniczący Rady Osiedla zaproponował Kandydaturę Radnej Jadwigi Biźni, która wyraziła 

zgodę na kandydowanie. Inne Kandydatury nie zostały zgłoszone. Przeprowadzono tajne 

głosowanie. Głosowało 11 Radnych: Za - 11 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

Następnie podjęto Uchwałę 98/21 wyrażającą stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie 
powołania Członka Zarządu Rady Osiedla Podjuchy. Rada Osiedla Podjuchy w głosowaniu tajnym 
powołuje na funkcję Członka Zarządu Jadwigę Biźnię. 

Przeprowadzono głosowanie. Głosowało 11 Radnych: Za - 11 , Przeciw - 0 , Wstrzymało się - 0  

Ad 16. 

Wolne wnioski i postulaty: 
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1. Wniosek Radnej Małgorzaty Kochel o sprawdzenie możliwości utworzenia przejścia dla 

pieszych w okolicach Biedronki przy ul. Metalowej oraz utworzenia dodatkowego 

przystanku autobusowego pomiędzy istniejącą nową pętlą autobusową a kolejnym 

przystankiem znajdującym się przy Parku Wszystkich Dzieci w Żydowcach. 

2. Wniosek w imieniu mieszkańca o postawienie kosza, do którego można zbierać 

plastikowe nakrętki do butelek. 

Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała: Małgorzata Kochel. 


