
Protokół nr 9/2019 

Z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 30 października 2019r. 

Obecni - 10 Radnych, 2 Gości 

Porządek posiedzenia 

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

porządku obrad. 

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

16.10.2019. 

3. Analiza bieżących ALERTÓW. 

4. Uchwała dzierżawy działki położonej przy ulicy Chromowej. 

5. Podsumowanie spotkania z mieszkańcami w sprawie przebudowy Węzła 

Krygiera-Granitowa. 

6. Podsumowanie sesji Rady Miasta Szczecin – DK KRZEMIEŃ. 

7. Podjuszański Dzień Seniora – założenia. 

8. Bieżące inwestycje w Podjuchach: 

○ Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim. 

○ DK Krzemień. 

○ BUKOVASPORT. 

○ Chodniki i miejsca postojowe okalające Park Wolności. 

○ Schody Walczaka-Skalista. 

○ Adaptacja Poddasza KSP JPII. 

9. SBO2020. 

10. Podziękowania za udział w Festyliadzie. 

11. Kultura organizacyjna RO Podjuchy: 

○ Strony www. i media społecznościowe; 

○ Zakupy artykułów biurowych; 

○ Nieobecności i powiadamianie. 

12. Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców. 

○ Identyfikacja graficzna DK KRZEMIEŃ; 

○ Komputer poleasingowy w Radzie Osiedla Podjuchy i urządzenie 

poligraficzne; 

○ Zmiana siedziby rady i jej konsekwencje; 

○ Księga znaku Rady Osiedla Podjuchy; 

○ Nowe/używane gabloty informacyjne; 



○ Inicjatywa mieszkańców zmierzająca do odblokowania przejazdu Zapiecek-

Twarda. 

13. Wolne wnioski i postulaty. 

 

 

Ad1. Powitanie gości. Sprawdzenie listy obecności. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie 

porządku obrad. 

 

Ad2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy z dnia 

16.10.2019. 

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

 

Ad3. Analiza bieżących ALERTÓW: dyskusja na temat zgłoszonych alertów. 

 

Ad4. Uchwała wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie dzierżawy 

fragmentu nieruchomości położonej przy ulicy Chromowej w Szczecinie.  

Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę fragmentu działki  

nr  80/4 obręb 4121 (jak na załączonej mapce) o powierzchni ok. 650 mkw.  

z przeznaczeniem na cele uprawy warzyw oraz zieleni ozdobnej. 

UZASADNIENIE: Wniosek dzierżawy dotyczy terenu położonego w sąsiedztwie  działki 

własnościowej wnioskodawcy i jako taki koresponduje z pobliskim otoczeniem domów  

i ogrodów. 

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

Ad5. Podsumowanie spotkania z mieszkańcami w sprawie przebudowy Węzła Krygiera - 

Granitowa: dyskusja nt. szczegółów spotkania i pytań od mieszkańców. Radna Sabina 

Adamowicz zadała pytanie dotyczące możliwości dojazdu od strony ul. Krygiera do 

budynków przemysłowych i magazynów zlokalizowanych przy ul. Niklowej.  

Ad6. Podsumowanie sesji Rady Miasta Szczecin – DK KRZEMIEŃ: Omówienie sesji 

Rady Miasta Szczecin i podkreślenie wagi udziału mieszkańców zainteresowanych 

kolejnymi, planowanymi przez Miasto działaniami w związku z powstaniem DK Krzemień. 

Ad7. Podjuszański Dzień Seniora – założenia: Omówienie statusu przygotowań ze 

szczególnym uwzględnieniem zaproszeń i ich dystrybucji, harmonogramu, programu. 

Ad8. Bieżące inwestycje w Podjuchach - dyskusja na temat aktualnego statusu inwestycji: 

○ Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim. 

○ DK Krzemień. 

○ BUKOVASPORT. 



○ Chodniki i miejsca postojowe okalające Park Wolności. 

○ Schody Walczaka-Skalista. 

○ Adaptacja poddasza KSP JPII. 

Ad9. SBO2020: omówienie bieżącego statusu SBO. 

Ad10. Podziękowania za udział w Festyliadzie - pikniku osiedlowym organizowanym 

przez RO Żydowce-Klucz. 

Ad11. Kultura organizacyjna RO Podjuchy: 

○ strony www i media społecznościowe - dyskusja nt. komentarzy i wpisów; 

○ zakupy artykułów niezbędnych do funkcjonowania Rady Osiedla -  

planowane są zakupy materiałów biurowych, środków czystości i artykułów 

spożywczych na potrzeby Rady Osiedla; 

○ nieobecności i powiadamianie. 

12.  Korespondencja przychodząca i uwagi od mieszkańców. 

○ Identyfikacja graficzna DK KRZEMIEŃ; 

○ Komputer poleasingowy w Radzie Osiedla Podjuchy i urządzenie 

poligraficzne: urządzenia zostały zainstalowane w siedzibie RO; 

○ Zmiana siedziby rady i jej konsekwencje; 

Posiedzenie opuściła Sabina Adamowicz. 

○ Księga znaku Rady Osiedla Podjuchy; 

○ Nowe/używane gabloty informacyjne: gabloty zostały ustawione w  

2 miejscach w Podjuchach - przy ul. Krzemiennej (przy zejściu na  

ul. Kruszcową oraz przy skrzyżowaniu z ul. Sąsiedzką);  

○ Inicjatywa mieszkańców zmierzająca do odblokowania przejazdu Zapiecek-

Twarda. 

Ad13.  Wolne wnioski i postulaty. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała: Małgorzata Kochel 


