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Wielu z nas wybrało jesienią radnych miejskich 
i  prezydenta. Znacznie mniej głosowało w 2015 
roku w wyborach do Rady Osiedla. Być może dlate-
go, że wielu z nas dostrzega odnowiony skwer lub 
wyremontowany chodnik, posyła dzieci na jeżyckie 
półkolonie albo idzie do Domu Tramwajarza na po-
tańcówkę dla seniorów, nie mając jednak świado-

Rada Osiedla Jeżyce 2015-18:
sprawozdanie i podsumowanie

FILIP SCHMIDT

Co właściwie robi na co dzień Rada Osiedla? Na co w latach 2015-18 był przeznaczany jeżycki budżet? 
Dlaczego parkowanie i uspokajanie ruchu było najgorętszym tematem ubiegłych lat? Dobiega końca 
kadencja Rady Osiedla Jeżyce. I z tej okazji podsumowujemy jej prace.

mości, że wszystkie te rzeczy finansowane są z puli 
środków Osiedla Jeżyce, którą dysponuje jeżycka 
rada. Dlatego zachęcając do udziału w wyborach 
osiedlowych, które odbędą się już 24 marca br., pre-
zentujemy podsumowanie minionej kadencji Rady 
Osiedla Jeżyce. Piszemy o tym, na co wydawane są 
jeżyckie pieniądze, jak zorganizowana jest praca 
Rady Osiedla oraz co udało się wykonać, a co może 
zostać wykonane w kolejnych latach.

Na co idą jeżyckie pieniądze?
Pula środków, o których decyduje Rada Osiedla jest 
bardzo niewielka w porównaniu do miliardowego 
budżetu ogólnomiejskiego. W latach 2015-18 rad-
ni Osiedla Jeżyce decydowali lub mieli ważny głos 
przy decydowaniu o podziale ponad 5 milionów 
złotych. Większość z tych środków, na mocy uchwał 
Rady Miasta, można było jednak przeznaczyć tylko 
na z góry określone kategorie wydatków.
1. Połowa z nich była przypisana do remontów 
chodników i innych projektów drogowych (środki 
pochodzące z wpływów z SPP oraz tzw. środki ce-
lowe).
2. Ok. 13% było przypisane do remontów szkół 
i przedszkoli (tzw. środki celowe).
3. Ok. 25% można było wydać na inne zadania in-

50% - Remonty chodników
22% - Remonty i rozwój infrastruktury oświatowej
11% - Zieleń (rekultywacja i nowe nasadzenia)
10% - Wydarzenia i zajęcia edukacyjne i kulturalne
4% - Kosze na śmieci, wiaty, stojaki, projekty remontowe
3% - Inne wydatki (m. in. czasopismo, tablice, diety)

Na wykresie: podział wydatków, o których decydowała Rada Osiedla w 
latach 2015-18
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westycyjne, a więc dotyczące infrastruktury – więk-
szość radni postanowili przeznaczyć na zieleń oraz 
dodatkowe remonty placówek edukacyjnych.
4. Tylko ok. 12% środków ROJ mogła przeznaczyć 
na dowolny cel.

W rezultacie podział wydatków między kategorie 
kształtował się tak, jak pokazano na wykresie.

Wszyscy jesteśmy pieszymi:
priorytetem chodniki
Jak widać, pod względem wysokości kwot zdecy-
dowanie dominują wydatki na jeżyckie chodniki. 
Był to jeden z priorytetów obecnej Rady Osiedla, 
do której w 2015 r. dostało się kilkunastu nowych 
radnych. Od lat zaniedbane chodniki w wielu miej-
scach Jeżyc stanowiły wręcz zagrożenie, a dla osób 
mających trudności z poruszaniem się czy pchają-
cych wózki dziecięce – prawdziwy tor przeszkód. 
Dzięki wsparciu radnego miejskiego Łukasza Mikuły 
radykalnie zwiększyły się środki na tego typu dzia-
łania, co sprawiło, że od lata 2015 r. do dziś wyre-
montowano chodniki lub ich znaczące fragmenty 

przy ulicach: Asnyka, Długosza, św. Floriana, Galla 
Anonima, Gorczyczewskiego, Kassyusza, Krasiń-
skiego, Mansfelda, Prusa, Przybyszewskiego, Sło-
wackiego, Sienkiewicza, Wąskiej, Zacisze i Zwierzy-
nieckiej. Na 2019 r. zlecono już remonty chodników 
przy części ul. Bukowskiej, ul. Jackowskiego (odci-
nek Polna-Kraszewskiego) i dalszy ciąg prac przy 
ul. Sienkiewicza, a w przygotowaniu są kosztorysy 
lub projekty remontów dla ul. Kochanowskiego, Dą-
browskiego i Placu Asnyka. 

Studnia bez dna: infrastruktura edukacyjna
Bardzo dużo środków pochłonęły też remonty i in-
westycje w jeżyckie szkoły i przedszkola. Każde z 42 
poznańskich osiedli otrzymuje co roku na ten cel 
bardzo niewielkie środki – w przypadku Osiedla Je-
życe jest to ok. 160 tys. złotych. Sposób ich rozdys-
ponowania proponują zwykle same szkoły i przed-
szkola. Z uwagi na to, jak niewielka to kwota, Rada 
Osiedla uzupełniła ją przez cztery lata o dodatkowe 
prawie pół miliona złotych, finansując m. in. ele-
menty placów zabaw, tablice multimedialne, wy-
posażenie świetlic i sal gimnastycznych, atrakcyjne 
meble korytarzowe czy sprzęt nagłaśniający, a tak-
że rozmaite doraźne remonty. Potrzeby placówek 
edukacyjnych są jednak znacznie większe i  prze-
kraczają możliwości finansowe Jeżyc, zwłaszcza że 
część z nich to obiekty zabytkowe.

Zielone korzenie Jeżyc:
odzyskiwanie przestrzeni dla roślin
Trzecim kluczowym obszarem w dziedzinie inwe-
stycji infrastrukturalnych dla obecnej Rady była 
zieleń. W pierwotnych założeniach, pochodzących 
z drugiej połowy XIX i początków XX wieku, jeżyckie 
ulice były najczęściej ulicami zadrzewionymi: sa-
dzone w równych odstępach drzewa, tego samego 
gatunku dla całej ulicy były elementem systema-
tycznie realizowanej koncepcji pruskich władz mia-
sta. Z kolei zieleńce przy ulicach Kościelnej oraz Nad 
Bogdanką powstały w międzywojniu. W okresie PRL 
utrzymywał się jeszcze długo dobry stan zieleni 
przyulicznej. W latach 1961–1965 zmodernizowa-
no zieleńce na szeregu jeżyckich ulic (Słowackiego, 
Kochanowskiego, Przybyszewskiego, Sienkiewicza, 
Mickiewicza) oraz utworzono skwery przy Wąskiej 
i Poznańskiej . W całym Poznaniu pojawiały się też 
nowe nasadzenia lub uzupełnienia starych. Nieste-
ty część drzewostanu ulic i podwórzy padła później 
ofiarą zagęszczania zabudowy oraz prowadzenia 
na podwórzach aktywności gospodarczej, prawdzi-
wa katastrofa dla zieleni nadeszła jednak później: 
najpierw w drugiej połowie XX wieku na fali beto-
nowania podwórzy, następnie zaś – od lat 80-tych, 
w trakcie inwestycji budowlanych i drogowych oraz 
m. in. wskutek nieskrępowanego układania instala-

Wyremontowane chodniki przy ul. Słowackiego i Mansfelda,
fot. F. Schmidt
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 cji podziemnych, braku ochrony korzeni drzew oraz 
intensywnego solenia ulic. 

Usiłując przeciwdziałać tym zjawiskom ponad pół 
miliona złotych przeznaczyliśmy: po pierwsze, na 
nowe nasadzenia przyuliczne, sadząc drzewa i krze-
wy w pasie drogowym wszędzie tam, gdzie nie unie-
możliwiają tego gęste przewody i rury, m. in. przy 
ul. Dąbrowskiego, Zwierzynieckiej, Przybyszewskiego 
i punktowo w wielu innych miejscach Jeżyc. Po dru-
gie – na rewitalizację skwerów: przy ul. Bukowskiej 
oraz skrzyżowaniach ulic Jackowskiego z Gorczy-
czewskiego, Dąbrowskiego z Kochanowskiego i Mic-
kiewicza ze Zwierzyniecką. Po trzecie – na projekty re-
kultywacji skwerów przy skrzyżowaniu Dąbrowskiego 
z Janickiego i pierwszy etap rekultywacji zieleni przy 
ul. Kościelnej, które zostaną zrealizowane w 2019 r.

Stare i młode Jeżyce:
działania edukacyjne i kulturalne
Sposób konstrukcji budżetu osiedlowego nie po-
zwala wydać zbyt dużych pieniędzy na to, co nie jest 
inwestycją – np. chodnikiem, dachem, drzewem czy 
pojemnikiem na śmieci – a więc m. in. na działania 

edukacyjne i kulturalne. Dzięki stu kilkudziesięciu 
tysiącom rocznie udało się jednak wesprzeć zwłasz-
cza dwie kategorie jeżyczan: dzieci i młodzież oraz 
seniorów. Dla tych pierwszych co roku finansowa-
no m. in. półkolonie, warsztaty (w tym plastyczne, 
teatralne, taneczne, a w 2018 r. zorganizowane we 
współpracy z artystami i Centrum Sztuki Dziecka), 
konkursy i zawody, koła naukowe, wyjścia na wy-
darzenia kulturalne.  Dla seniorów przeznaczone 
były m. in. wycieczki krajoznawcze, warsztaty (np. 
dotyczące muzyki, pamięci, obsługi komputera), 
spotkania wigilijne i w dużej mierze konkurs Zielo-
ny Poznań.

Na koniec trzeba zaznaczyć, że omówione wyżej wy-
datki nie wyczerpują puli pieniędzy publicznych wy-
dawanych na Jeżyce. Uzupełniają je, po pierwsze, 
kwoty ukryte w głównym budżecie miejskim, w tym 
w poprawkach radnych miejskich, o które co roku za-
biegają radni osiedlowi (dzięki czemu udało się np. 
pozyskać dodatkowy milion złotych na remont zabyt-
kowej elewacji Szkoły Podstawowej nr 36 czy pół mi-
liona – na remont ul. Jackowskiego w 2019 r.). 
Po drugie – środki z grantów miejskich: w tej kaden-
cji udało się nam pozyskać pół miliona złotych na 
stworzenie od nowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 106 przy ul. Janickiego, 
które będzie służyć wszystkim mieszkańcom oraz 
100  tys. złotych na plac zabaw przy przedszkolu 
nr 96 „Jarzębinka”, w tym pierwszego na Jeżycach 
boiska do piłki nożnej dla maluchów. Obie inwesty-
cje mają zostać wykonane w 2019 r
Po trzecie – środki z Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego. W tej kadencji udało się pozyskać przede 

W 2017 r. zasadzono trzy drzewa i kilkaset krzewów. Dalsze przywraca-
nie zieleni przy tej ulicy wymagałoby redukcji liczby miejsc postojowych 
i przełożenia sieci podziemnych, fot. F. Schmidt

Tak wyglądała kiedyś zieleń przy rynku i ul. Dąbrowskiego,
źródło: fotopolska.eu. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w trakcie półkolonii („Akcja Zima”),
fot. Z. Zieliński

Seniorzy na zabawie w Domu Tramwajarza, fot. Centrum Amarant.





NASZE JEŻYCE nr 4 (208) grudzień 2018

4

wszystkim pół miliona złotych na remonty części 
boisk przy szkołach podstawowych nr 23 i 71 oraz 
pół miliona złotych na remont Domu Tramwajarza 
i jego działalność kulturalną. 

Jeżycka mapa dokonań i planów
Poniższa mapa, w pełnej wersji dostępna w Inter-
necie pod adresem jezyce.poznan.pl/jezyce/mapy-
jezyc, przedstawia zrealizowane i planowane inwe-
stycje dotyczące chodników i zieleni.
Zielone linie: chodniki wyremontowane w ostatnich 
czterech latach. 
Żółte linie: chodniki, które są już zaplanowane do 
remontu w latach 2019-20 r.
Pomarańczowe linie: chodniki, które szczególnie 
wymagają pilnego remontu i nad którymi toczą się 
już prace, ale których remont w latach 2019-20 nie 
jest pewny z uwagi na przeszkody prawne, tech-
niczne lub ograniczone zasoby (natomiast istnieje 
szansa, aby rozpocząć tam inwestycje jeszcze w cią-
gu najbliższych dwóch lat).
Zielone symbole drzew i placów zabaw: inwestycje 
zrealizowane w ostatnich czterech latach lub prze-
znaczone do realizacji w 2019 r.
Żółte symbole drzew i placów zabaw: tereny, które 
dałoby się przekształcić w zieleńce lub place, o co 
Rada Osiedla zabiega w Urzędzie Miasta i u władz 
miejskich.
Czerwone symbole drzew i placów zabaw: tereny, 
które Miasto, zdaniem Rady Osiedla Jeżyce, powin-

no pozyskać w celu przekształcenia ich w obszary 
zieleni lub rekreacji.

Rada Osiedla jest czasem krytykowana za to, że nie 
zadbała o którąś z ulic. „Co z Jackowskiego? ” „Co 
z Wawrzyniaka?” – piszą komentatorzy na Facebo-
oku w odpowiedzi na informację o wyremontowa-
niu ul. Słowackiego czy Asnyka. Dlaczego rada nie 
zajęła się jeszcze Kościelną? – pytają inni. Pamięta-
my o wszystkich zgłaszanych postulatach. Prosimy 
jednocześnie, po pierwsze, aby pamiętać o tym, jak 
ograniczony jest jeżycki budżet, a po drugie – że 
Rada Osiedla to tylko jednostka samorządu pomoc-
niczego, dysponująca niewielkim budżetem, opar-
ta na nieodpłatnej pracy. Rada nie ma osobowości 
prawnej i nie może np. rozpisywać przetargów czy 
zlecać wykonania jakiegokolwiek zadania bezpo-
średnio. Każde uchwalone zadanie, np. remont 
chodnika czy placu zabaw, organizacja półkolonii 
czy zakup wieńca na obchody poznańskiego Czerw-
ca 1956 musi więc zostać skierowane i przyjęte 
przez odpowiednią jednostkę miejską (np. Zarząd 
Dróg Miejskich) lub wydział Urzędu Miasta, uzyskać 
pozytywną opinię Miejskiej Konserwator Zabytków, 
plastyka miejskiego, ewentualne zgody dysponen-
tów sieci podziemnych i innych podmiotów. Częstą 
blokadą dla inwestycji jest też nieuregulowany stan 
własnościowy. Ulepszanie Jeżyc posuwa się jednak 
systematycznie naprzód!

Mapa inwestycji w remonty chodników i zieleń na Osiedlu Jeżyce: zrealizowanych w latach 2015-18 i planowanych na kolejne lata. Interaktywna 
i aktualizowana wersja mapy, zawierająca opisy i ilustracje, dostępna jest pod adresem: http:// jezyce.poznan.pl/ jezyce/mapy-jezyc
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W 2017 r. liczba pojazdów zareje-
strowanych w Poznaniu (563  tys.) 
przekroczyła oficjalną liczbę 
mieszkańców (538 tys.). Aut cały 
czas przybywa, a przestrzeń na-
szych ulic nie jest rozciągliwa. Do-
datkowo w 2017 r. mocno wzrosła 
liczba wypadków drogowych, któ-
ra w przeliczeniu na mieszkańca 
jest w Poznaniu wyższa niż w War-
szawie, Krakowie czy Wrocławiu 
(zob. https://badam.poznan.pl/). 
Chcąc zadbać o jeżyckie chodniki 
i  zieleń, natrafiamy, po pierwsze, 
na dylemat, jak zagospodarowy-
wać ograniczoną szerokość na-
szych ulic, a po drugie – na py-
tanie, jak sprawić, żeby były one 
możliwie bezpieczne i komfortowe 
dla wszystkich.

Jeżyckie chodniki są często nie-
przepisowo wąskie lub spełniają 

Gorący temat tej kadencji:
parkowanie oraz uspokajanie ruchu

FILIP SCHMIDT, CEZARY BRUDKA

W minionych czterech latach chyba żaden temat nie rozgrzewał dyskusji tak, jak parkowanie i uspo-
kojenie ruchu na Jeżycach.

tylko normę uznawaną w przepi-
sach za wyjątkowo dopuszczalną 
(1,5 m), a pas zieleni zachował się 
tylko przy części z nich. Wynika to 
w dużej mierze z tego, że wraz ze 
zwiększającą się liczbą samocho-
dów zwiększano przestrzeń ulicy 
przeznaczoną pod parkowanie i to 
do tego stopnia, że ok. 20% miejsc 
wyznaczono niezgodnie z przepi-
sami (jak wykazała inwentaryzacja 
wykonana w 2017 r. na zlecenie 
ZDM). Przywrócenie przepisowej 
szerokości chodnika lub zasadze-
nie drzew wymaga zwykle zmiany 
sposobu parkowania, co prowadzi 
nieraz do nieznacznego zmniejsze-
nia liczby miejsc postojowych. 

Czy parkingów jest mniej niż 
było?
W ostatnich latach o 24 miejsca 
mniej wyznaczono przy ul. Sło-

Przykład ul. Mickiewicza: wprowadzając ruch jednokierunkowy i obustronne parkowanie równoległe na jezdni można by poszerzyć chodniki o prawie 
2 metry oraz zasadzić kilka drzew, nie tracąc ani jednego miejsca postojowego.

wackiego. Zniknęły też pojedyncze 
miejsca wyznaczone niezgodnie 
z  prawem, zasłaniające przejścia 
dla pieszych lub powodujące prze-
jeżdżanie w poprzek chodnika 
i  jego niszczenie. Wobec ok. 3000 
miejsc postojowych w Strefie 
Płatnego Parkowania oznacza to 
redukcję o maksymalnie 2%. Co 
więcej, powstały inne dodatkowe 
miejsca: przywrócono parking pod 
Kaponierą i stworzono ten przy 
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Ro-
osevelta. Ponieważ jednak liczba 
aut cały czas rośnie, zaparkować 
jest coraz trudniej i powstaje wra-
żenie, że miejsc szybko ubywa.

Czy Rada Osiedla powinna budo-
wać parkingi wielopoziomowe?
Niestety, skala takiego przedsię-
wzięcia daleko przekraczałaby 
możliwości finansowe i organi-
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zacyjne osiedla, które dysponuje 
rocznie kwotami rzędu kilkuset 
tysięcy złotych (podczas gdy jego 
koszt sięgałby wielu milionów) 
i nie zarządza miejskimi terenami. 
Otwartym pozostaje natomiast py-
tanie, czy gdyby udało się uzyskać 
tak dużą kwotę dla Jeżyc z budże-
tu ogólnomiejskiego, należałoby 
przeznaczyć ją właśnie na ten cel, 
czy też na parki, skwery czy place 
zabaw, których na naszym osiedlu 
jest bardzo niewiele. Koszt budo-
wy parkingu to koszt wykupu i za-
gospodarowania terenu pod mały 
park. Z kolei cena na takim parkin-
gu byłaby zapewne nieporówny-
walnie wyższa niż cena parkowa-
nia w SPP, a byłby on atrakcyjny 
tylko o ile znajdowałby się blisko 
miejsca zamieszkania (co jest za-
zwyczaj niemożliwe). Pokazuje to 
przykład parkingu pod Kaponierą, 
który na co dzień nie zapełnia się 
nawet w połowie.

Czy na Jeżycach należy uspoka-
jać ruch?
Wiele jeżyckich ulic jest niebez-
piecznych i/lub niekomfortowych, 
zwłaszcza dla pieszych. Niektóre 
odcinki pozwalają na rozwijanie 
wysokich prędkości, przejścia 
dla pieszych są długie i słabo wi-
doczne, a w niektórych miejscach 
w  ogóle ich brakuje. Jak poradzić 
sobie z tym problemem? Petycje 
oraz opinie na temat organizacji 
ruchu, z którymi można zapoznać 
się na naszej stronie www, m. in. 
w specjalnych numerach „Naszych 
Jeżyc”, wskazują na ogromne róż-
nice poglądów co do tego, jak po-
winny wyglądać jeżyckie ulice. Dą-
żąc do konstruktywnego godzenia 
ze sobą potrzeb wszystkich uczest-
ników ruchu, ROJ zabiega m. in. 
o takie rozwiązania, jak:
1. Zwiększenie płynności ruchu 
i łatwości pokonywania skrzyżo-
wań, a jednocześnie - ich bezpie-
czeństwa.
Sygnalizacja świetlna zawsze 
zmniejsza liczbę aut, tramwa-
jów i pieszych, która jest w stanie 
przedostać się w tym samym cza-
sie przez skrzyżowanie. Dlatego 
też:

Propozycja zmian dla skrzyżowania ul. Kościelnej i Poznańskiej: zmiana toru jezdni, skrócenie 
przejść dla pieszych, zazielenienie martwych przestrzeni. 

Propozycja zmian dla skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i Gajowej: zmiana toru jezdni, wyznaczenie 
brakujących przejść dla pieszych, zazielenienie martwych przestrzeni. 

- skutecznie zabiegaliśmy o wyłą-
czenie sygnalizacji przy Rynku Je-
życkim;
- uzyskaliśmy wyłączenie sygna-
lizacji świetlnej przy ul. Polnej na 
czas remontu ul. Kraszewskiego 
oraz obietnicę jej wyłączenia na 
stałe po przebudowaniu skrzyżo-
wań z ul. Szamarzewskiego i  Jac-
kowskiego na bezpieczne dla pie-
szych, co ZDM planuje wykonać 
w 2019 r.;
- zaproponowaliśmy zamianę sy-
gnalizacji przy skrzyżowaniu ul. 
Poznańskiej, Jeżyckiej i Mickiewi-
cza na małe rondo;

- od lat zabiegamy o wyłączenie sy-
gnalizacji na Moście Teatralnym, 
która jeszcze w 2015 r. bywała przez 
całe miesiące wyłączona, co rady-
kalnie zmniejszało zatory tramwajo-
we, samochodowe i piesze.
2. Lepsze zagospodarowanie prze-
strzeni skrzyżowań.
Bezpieczeństwo ruchu można 
zwiększać bez pogarszania jakości 
poruszania się różnymi środkami 
transportu, w tym samochodem. 
Jednym ze sposobów jest zmiana 
konstrukcji wielu skrzyżowań i za-
gospodarowania ich okolic (zob. 
przykładowe schematy). 
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Rada Osiedla
– jak to właściwie działa?

FILIP SCHMIDT, JACEK PIOTROWSKI

O ile część mieszkańców Poznania interesuje się pracą Rady Miasta, to rady osiedlowe są nieznane 
większości z nas, co odbija się też na niskiej frekwencji w wyborach osiedlowych. Czym i w jaki spo-
sób zajmuje się Rada Osiedla?

Co należy do kompetencji ROJ?
Co roku latem Rada uchwala plan wydatków na 
kolejny rok, który następnie podlega opiniowaniu 
przez jednostki miejskie. Zakres pracy Rady nie 
ogranicza się jednak do dysponowania własnym 
budżetem, lecz obejmuje też opiniowanie projek-
tów lub przedsięwzięć podejmowanych przez Mia-
sto, które dotyczą Jeżyc, opiniowanie projektów 
składanych w budżecie obywatelskim, występo-
wanie z własnymi inicjatywami czy składanie uwag 
do miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. 

Jak zorganizowana jest praca ROJ?
Główną formą podejmowania decyzji przez Radę, 
liczącą 21 członków, są uchwały, zapadające na 
sesjach, odbywających się co miesiąc, aktualnie – 
w pierwszy czwartek miesiąca. Projekt uchwały może 
złożyć każdy radny, jest on następnie przedmiotem 
debaty internetowej i dyskusji w trakcie sesji. Oprócz 
tego radni zrzeszają się w komisjach, obradujących w 
trakcie posiedzeń oraz drogą elektroniczną, opiniu-
jących projekty uchwał i składających propozycje ra-
dzie i zarządowi osiedla. Początkowo funkcjonowa-
ły dwie: Komisja Infrastruktury oraz Komisja Spraw 
Edukacyjnych i Kulturalnych, natomiast obecnie 
funkcjonuje tylko pierwsza z nich.
Przygotowaniem projektów uchwał, realizacją 
uchwał Rady, reprezentowaniem osiedla oraz opi-
niowaniem spraw, które nie mogą czekać na sesję 
Rady Osiedla, zajmuje się Zarząd Osiedla, aktualnie 
liczący sześć osób. Zarząd obraduje na posiedze-
niach, podejmując uchwały, a na bieżąco komuni-
kuje się drogą elektroniczną. Zwraca się do władz 
i urzędników z pytaniami i postulatami, uczestniczy 
w spotkaniach z reprezentantami UMP i politykami, 
prowadzi strony internetowe i gabloty osiedlowe.
Uchwały, projekty uchwał, protokoły z sesji i kore-
spondencję urzędową można znaleźć w Internecie:
jezyce.poznan.pl/jezyce/uchwaly/
jezyce.poznan.pl/jezyce/korespondencja-rady-
-osiedla/ 

Skąd biorą się radni osiedlowi lub jak się ich wy-
biera?
Wybory do rad osiedli w Poznaniu odbywają się 
co cztery lata, w innym terminie niż wybory samo-
rządowe. Najbliższe wybory odbędą się 24 marca 
2019 r. Kandydować i głosować mogą osoby doro-
słe, mieszkające na Osiedlu Jeżyce.

Czy radni otrzymują wynagrodzenie?
Nie, radni osiedlowi w ogóle nie otrzymują wy-
nagrodzenia. Pełnienie funkcji radnego to praca 
społeczna - nieodpłatna. Rada dysponuje jedynie 
funduszem dietowym, wynoszącym rocznie 21 tys. 
złotych (dla całej 21-osobowej rady), przeznaczo-
nym na pokrycie kosztów poniesionych przez rad-
nych w związku z pełnieniem funkcji, służących m. 
in. do opłacenia korekty czasopisma osiedlowego, 
druku ulotek informacyjnych i nieprzewidzianych 
wydatków (np. zakup kwiatów, które złożono pod 
pomnikiem Trzech Tramwajarek). 

Czy radni organizują̨ konsultacje społeczne?
Nie, organizacja konsultacji społecznych należy 
w Poznaniu do Gabinetu Prezydenta Miasta. W trak-
cie upływającej właśnie kadencji poszerzaliśmy 
jednak jego działania o dodatkowe formy zbierania 
opinii, jak warsztaty (np. te, które dotyczyły ul. Jac-
kowskiego oraz planu zagospodarowania północnej 
części Jeżyc), obserwację i ankiety (np. te dotyczące 
projektu remontu Rynku Jeżyckiego) i geoankiety. 
Zabiegamy też o to, aby Miasto organizowało pane-
le obywatelskie. Polegają one na losowym dobraniu 
reprezentatywnej próby mieszkańców, którzy otrzy-
mują pełne informacje na dany temat, możliwość 
zadawania pytań ekspertom i przez kilka miesięcy 
wspólnie wypracowują rozwiązanie danego proble-
mu. 
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Wydawca
Miasto Poznań - Osiedle Jeżyce, Urząd Miasta Poznania, 
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta 
ul. Libelta 16/20,61- 706 Poznań

Adres redakcji
Osiedle Jeżyce, Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
ul. Libelta 16/20, 61- 706 Poznań www.jezyce.poznan.pl

             osiedle_jezyce@um.poznan.pl
Redaktorka naczelna Hanna Zagulska
Redakcja Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Agata Wojtczak, Michał 
Czepkiewicz, Jacek Piotrowski, Filip Schmidt, Jakub Pytel, Stani-
sław Gorzelańczyk

Skład i druk
Digital Art Studio, www.digitalartstudio.pl
Nakład
1200 egzemplarzy
Wirtualne wydanie
http://jezyce.poznan.pl/jezyce/nasze-jezyce/
Serwis internetowy zapewnia
Horyzont Technologie Internetowe sp. z o.o.,
ul. Półwiejska 24, 61-888 Poznań,
tel. 61 858 22 50, kom. 509 922 630,
www.horyzont.net

Bieżące informacje od Rady Osiedla są zamieszczane w serwisie społecznościowym Facebook
(https://www.facebook.com/RadaOsiedlaJezyce) oraz na stronie www.jezyce.poznan.pl,

gdzie można również znaleźć skład Rady, uchwały
oraz korespondencję urzędową wysyłaną i otrzymywaną przez Radę.

Plakaty informacyjne i „Nasze Jeżyce” wywieszane są też w gablotach na Placu Asnyka
oraz przy skwerze Dąbrowskiego-Janickiego.
Kontakt z Radą i Zarządem Osiedla Jeżyce

Z Radą można się skontaktować wysyłając pocztę na adres siedziby,
wrzucając list do skrzynki wiszącej w Domu Tramwajarza

przy ul. Słowackiego 19, pisząc na adres email osiedle_jezyce@um.poznan.pl lub poprzez wiadomość Facebook.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20 w Domu Tramwajarza odbywa się

dyżur Przewodniczącej Rady Osiedla i/lub Zarządu Osiedla.

50 sesji rady osiedla
i 94 posiedzenia zarządu

341 uchwał rady osiedla
i 91 uchwał zarządu

Kilkaset spotkań
z urzędnikami,
mieszkańcami
i władzami miasta

Ok. 3000 wiadomości 
email i Messenger
nadesłanych do ROJ

Kilkanaście tysięcy 
godzin pracy społecznej 
wykonanej przez
członków rady i zarządu

Rada Osiedla 2015-18
w liczbach:

Skwer przy ul. Bukowskiej, zrewitalizowany z inicjatywy i środków Rady Osiedla Jeżyce w 2017 r., 
fot. P. Urbaniak


