
data wpływu: 2.08.2019 

UCHWAŁA NR VI/40/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 

 

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych                           
o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok. 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 uchwały nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia                    
31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r.                

Nr 244, poz. 4528) oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady 

Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków 

budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia 

gospodarki finansowej przez osiedla, uchwala się, co następuje:  

 

 
§ 1 

Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

środków nierozdysponowanych w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Wykonanie badań 

gruntowych na terenie po zlikwidowanym zakładzie przemysłowym przy ul. Mylnej.”. 

 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Osiedla Jeżyce 
 

(-)Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 



 

UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

 

 

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych                           
o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok. 

 

Przeniesienie środków w kwocie 10 000 zł wynika z konieczności wykonania badań gruntowych           

na terenie po zlikwidowanym zakładzie przemysłowym przy ul. Mylnej, na którym planowane jest 

utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci.  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami pismem GN-XII.6823.3.8.2018 z 18.07.2019 r. poinformował 

Osiedle, że nie dysponuje badaniami gruntu, jak również nie posiada środków finansowych do 
przeprowadzenia rekultywacji, gdyby okazała się ona konieczna. 

  
Zgodnie z  § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia  

2 kwietnia 2019 r., Osiedle gospodaruje środkami:  

- wolnymi,  

- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,  

- przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych, 

- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia oraz przekazywanie 

zadań do realizacji właściwym wydziałom lub jednostkom organizacyjnym Miasta. 
 

W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącymi, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta                             

zadań dotyczących obszaru Osiedla oraz poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta                   

z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 
 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 



data wpływu: 2.08.2019 

UCHWAŁA NR VI/41/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków wolnych naliczonych 
dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Ogrodu Zoologicznego na 2019 
rok. 

  
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia                    

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r.                

Nr 244, poz. 4528)   oraz  § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta 

Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych 

na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki 

finansowej przez osiedla, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
 

Opiniuje się pozytywnie i wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia środków wolnych 

naliczonych dla Osiedla, ujętych w w planie finansowym Ogrodu Zoologicznego na 2019 rok, 

w wysokości 39 080,00 zł, z zadania „Remont schodów w alpinarium w Starym Zoo”,                  

na zadanie „Przygotowanie programu konserwatorskiego dot. zagospodarowania groty                  

i alpinarium”. 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodnicząca 

Rady Osiedla Jeżyce 
 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 
 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

 
 

w sprawie  wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków wolnych naliczonych 
dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Ogrodu Zoologicznego na 2019 
rok. 

 
W wiadomości e-mail z dnia 15.07.2019 r. pani Magdalena Konieczna, Zastępca Dyrektora Ogrodu 

Zoologicznego ds. administracyjnych  poinformowała a konieczności zmiany przeznaczenia środków 
wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Ogrodu Zoologicznego na 2019 rok. 

Rada Osiedla Jeżyce przeznaczyła na rok 2019 kwotę 39 080,00 zł na zadanie „Remont schodów           

w alpinarium w Starym Zoo”. W roku 2020 Stare Zoo ma otrzymać kwotę 100 000 zł                                  

na zagospodarowanie groty i alpinarium. Realizacja zadania wymagać będzie wcześniejszego 

przygotowania programu konserwatorskiego i opracowania dokumentacji projektowej, po czym 

dopiero przystąpić będzie można do wykonania prac. W związku z powyższym Ogród Zoologiczny 

wnioskuje o zmianę przeznaczenia zaplanowanych środków w celu sfinansowania zadania 

„Przygotowanie programu konserwatorskiego dot. zagospodarowania groty i alpinarium”. 

  
Zgodnie z  § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia   

2 kwietnia 2019 r., Osiedle gospodaruje środkami:  

- wolnymi,  

- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,  

- przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych, 

- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia. 

 
W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącymi, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę 

Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 
Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 



data wpływu: 2.08.2019 

UCHWAŁA NR VI/43/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 

 

w sprawie  ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich 
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 r. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2010 r. Nr 244, poz. 4528)  oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały                               

Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień  
do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2020 r.: 

1)  remont chodnika przy ul. Mącznej; 

2)  remont chodnika przy ul. Plac Asnyka. 

 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodnicząca 

Rady Osiedla Jeżyce 

 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 



 

UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY   
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

 
 

w sprawie  ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników 
oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 r. 

 

Po przeprowadzeniu uzgodnień z Zarządem Dróg Miejskich oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu 

Osiedla Jeżyce stanowiącym, że Rada po rozeznaniu potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości 

realizacyjne ustala z właściwą jednostką organizacyjną listę prac remontowych miejskich chodników 

oraz dróg wewnętrznych i gminnych, a także § 2 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały                         
Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r., stanowiącym, że Osiedle 

gospodaruje środkami celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,                  

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Jeżyce 

 
(-) Filip Schmidt 

 



data wpływu: 2.08.2019 

UCHWAŁA NR VI/44/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 

 

w sprawie  ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2020 r. 
 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2010 r. Nr 244, poz. 4528)  oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały                                

Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień  
do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  

w placówkach oświatowych do realizacji w 2020 r.: 

1) Przedszkole Nr 71 –  „Remont kuchni” – kwota 20 000 zł; 

2) Przedszkole Nr 86 –  „Wymiana stolarki okiennej” – kwota 10 000 zł; 

3) Przedszkole Nr 96 – „Remont sanitariatu” –  kwota 30 000 zł; 

4) Szkoła Podstawowa Nr 71 – „Remont pomieszczeń” –  kwota 110 000 zł; 

5) Szkoła Podstawowa nr 92 – „Wymiana stolarki okiennej” – kwota 19 564 zł. 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodnicząca 

Rady Osiedla Jeżyce 

 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 
 

 

 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY   
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

 
 

w sprawie  ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2020 r. 
 

Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz 

Wydziałem Oświaty oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącym, że Rada                        
po rozeznaniu potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala listę zadań do realizacji 

w zakresie prac remontowych w miejskich szkołach podstawowych i przedszkolach, a także § 2 ust.            

2 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia  2 kwietnia 

2019 r., stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami celowymi przeznaczonymi na realizację 

zadań powierzonych osiedlom, co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich 

przeznaczenia, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 

  



data wpływu: 2.08.2019 

UCHWAŁA NR VI/45/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu nowej organizacji ruchu na ulicach 
Kraszewskiego, Rynek Jeżycki i Prusa. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta 
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2010 r. Nr 244, poz. 4528), uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 
1. Opiniuje się pozytywnie projekt nowej organizacji ruchu na ulicach Kraszewskiego, 

Rynek Jeżycki i Prusa. 

2. Uwagi do projektu, o którym mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2 
 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Osiedla Jeżyce 
 
 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 



  

UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE  

  
 

w sprawie  zaopiniowania projektu nowej organizacji ruchu na ulicach 
Kraszewskiego, Rynek Jeżycki i Prusa. 

 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przekazało do zaopiniowania projekt nowej 

organizacji ruchu na ulicach Kraszewskiego, Rynek Jeżycki i Prusa. Rada Osiedla postanowiła 

zgłosić uwagi do przedstawionego projektu.  

 

W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego,                 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych 

przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest 
zasadne. 

 

 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VI/45/VII/2019 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 
 

Uwagi do projektu nowej organizacji ruchu na ulicach 
Kraszewskiego, Rynek Jeżycki i Prusa. 

 
Uwagi ogólne 

1. Sugeruje się objęcie omawianego obszaru Strefą T30. 

 

2. Postuluje się zabezpieczenie okolic przejść dla pieszych oraz skrzyżowań przed 

nielegalnym parkowaniem za pomocą dostępnych rozwiązań (np. słupki, u-kształtne 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.). 

 

 

Uwagi szczegółowe 
1. Ul. Kraszewskiego między ul. Rynek Jeżycki a ul. Słowackiego, strona wschodnia. 

Postuluje się, aby wraz z przesunięciem miejsc parkingowych bliżej osi jezdni 

przesunąć także słupki blokujące - maksymalnie blisko miejsc parkingowych                 

lub krawędzi pasa ruchu (przed przejściem dla pieszych) w celu wygospodarowania 

dla pieszych jak najszerszego chodnika: 

 

 
 



2. Ul. Rynek Jeżycki. Postuluje się rozważenie dopuszczenia kontraruchu rowerowego 

na całej długości ulicy. 

 

3. Skrzyżowanie Rynek Jeżycki/Prusa. Postuluje się wyznaczenie przejść dla pieszych                       

na wszystkich jezdniach dochodzących do tego skrzyżowania. Jest to obszar 

z dużym nasileniem ruchu pieszego (dojście do Rynku Jeżyckiego), dlatego zasadne 

jest objęcie pieszych dodatkową ochroną. Podobne rozwiązanie było już zgłaszane 

w trakcie opiniowania projektu przebudowy tych ulic przygotowanego przez PIM 

i ZTM. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od przedstawiciela PIM na spotkaniu, 

które odbyło się w październiku 2018 r. w Urzędzie Miasta, wskazane poniżej 

przejścia zostały naniesione na projekt, wraz z obniżeniem krawężników. 

 

 
 

4. Ul. Prusa na odcinku między ul. Rynek Jeżycki a Słowackiego. Postuluje się 

wyznaczenie po obu stronach ulicy parkowania równoległego w całości na jezdni. 

Obecnie parkowanie skośne po stronie zachodniej tego odcinka często powoduje 

sytuacje z przejeżdżaniem linii i zastawianiem chodnika. Przeniesienie tego 

parkowania na stronę wschodnią poskutkuje przeniesieniem na nią tego samego 

problemu. Ponadto na tym odcinku po stronie wschodniej ulokowane są lokale 

gastronomiczne wystawiające ogródki i zwężenie chodnika może uniemożliwić takie 

działania w przyszłości. Na okolicznych ulicach obowiązuje obecnie parkowanie 



równoległe na jezdni, dlatego zastosowanie go także w tym miejscu nadawałoby 

jednocześnie spójności całemu układowi. 

Jednocześnie proponuje się rezygnację z postoju taksówek na tym odcinku - rzadko 

używanego przez taksówki, a jednocześnie mylącego kierowców, często 

zaskakiwanych blokadami na kołach, regularnie zakładanymi w tym miejscu przez 

Straż Miejską - i pozostawienie go na odcinku między ul. Dąbrowskiego a Rynek 

Jeżycki. 

 

 
 

5. Ul. Prusa, na odcinku między ul. Rynek Jeżycki a Dąbrowskiego. Wnioskuje się 

o wyznaczenie dwóch dodatkowych kopert na północ od trzech umieszczonych już 

w projekcie, przeznaczonych dla krótkotrwałego postoju i załadunku/wyładunku 

w godz. 6-16 oraz odbioru odpadów / GOAP w godz. 16-6. 
 



 
 

 

6. Ul. Prusa przy ul. Dąbrowskiego. Słupki na chodniku nie zabezpieczą przed 

parkowaniem na powierzchni wyłączonej z ruchu. Postuluje się dodatkowe 

zabezpieczenie tego obszaru: 

 

 
 



7. Postuluje się włączenie w zakres opracowania skrzyżowań Prusa/Dąbrowskiego                            

oraz Kraszewskiego/Dąbrowskiego. 

1) Po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Prusa i Dąbrowskiego postuluje się 

wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych. Brak tego przejścia 

w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tramwajowego powoduje nadkładanie 

drogi przez pieszych chcących przekroczyć to skrzyżowanie. Takie utrudnienie 

występuje szczególnie dla osób idących do/z przystanku ulicą Żurawia 

od Poznańskiej, które w niektórych przypadkach są zmuszone skorzystać 

z aż trzech przejść dla pieszych, choć mogłyby tylko z jednego:  

 

 

 
 

2) Proponuje się, aby na skrzyżowaniu ul. Prusa i Dąbrowskiego został 

dopuszczony lewoskręt dla rowerzystów jadących ul. Dąbrowskiego (od Mostu 

Teatralnego) w ul. Prusa, umożliwiający korzystanie z projektowanego 

kontraruchu. 

3) Z uwagi na duże obawy mieszkańców dotyczące zbyt dużego obciążenia 

ruchem ul. Prusa i długie czasy wyjazdu z tej ulicy proponuje się likwidację 

lewoskrętu z ul. Prusa w Dąbrowskiego w momencie planowanej przez MIR 

w osobnym projekcie zmiany organizacji ruchu na ul. Wąskiej (odwrócenie 

kierunku jazdy) lub ewentualnie zaproponowanie i przedłożenie do opiniowania 

innego sposobu wyjścia naprzeciw obawom mieszkańców i odciążenia ul. Prusa, 

na której ruch może się wzmóc także w wyniku planowanej na sierpień br. 

zmiany organizacji ruchu na ul. Mickiewicza. 



4) W pobliżu skrzyżowania Kraszewskiego/Dąbrowskiego proponuje się 

dostawienie u-kształtnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego między 

budką instalacyjną a przejściem dla pieszych w południowo-wschodniej części 

skrzyżowania (w pobliżu Rynku Jeżyckiego): 

 

 
 

W ostatnim czasie ustawiono stojaki rowerowe przy Rynku Jeżyckim wzdłuż ulicy 

Dąbrowskiego, co wyeliminowało nielegalne parkowanie w tym obszarze, ale 

pozostawiono lukę w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych, co skutkuje 

zasłanianiem przejścia, jak na zdjęciu poniżej: 

 



 
 

 
 



data wpływu: 2.08.2019 

UCHWAŁA NR VI/46/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 
 

w sprawie     wniosków do Zarządu Dróg Miejskich dotyczących zmian w organizacji 
ruchu na ul. Mickiewicza. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust.1 pkt 5 uchwały nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta 
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2010 r.  Nr 244, poz. 4528),  uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Wnioskuje się o: 

1) odtworzenie szpaleru drzew przed budynkiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

na ul. Mickiewicza; 

2) przeniesienie kopert dla osób z niepełnosprawnościami z miejsca przeznaczonego 

na ww. odtworzenie szpaleru drzew w inne dogodne miejsce; 

3) wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ul. Sienkiewicza na odcinku                            

od ul. Mickiewicza do ul. Gajowej. 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodnicząca 

Rady Osiedla Jeżyce 

 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

 
w sprawie     wniosków do Zarządu Dróg Miejskich dotyczących zmian w organizacji 

ruchu na ul. Mickiewicza. 
 
W wiadomości e-mail z dnia 15.07.2019 roku Zarząd Dróg Miejskich przesłał ulotkę dot. zmian                      

w organizacji ruchu na ul. Mickiewicza, których wprowadzenie zaplanowane jest na sierpień br. 

Zmiany te były konsultowane z Radą Osiedla poprzedniej kadencji, poddane konsultacjom 

społecznym prowadzonym przez ZDM oraz omówione przez pracowników ZDM z właścicielami                    

i pracownikami lokali przy tej ulicy. Rada Osiedla popierała wprowadzenie zmiany organizacji ruchu                         

z uwagi na to, że pozwoli ono znacząco poszerzyć chodniki, uspokoić ruch i zwiększyć 

bezpieczeństwo poruszania się po ul. Mickiewicza, a także – poszerzyć tereny zielone przy tej ulicy.   
W przedstawionym projekcie zrealizowane są dwa pierwsze z ww. celów, natomiast brak jest 

odtworzenia drzew istniejących na odcinku przed budynkiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

które było planowane przez Zarządu Dróg Miejskich od 2015 r. Na spotkaniu, które odbyło się 

17.12.2015 r., taki zamiar został przedstawiony przez Wydział Terenów Zieleni ZDM i poparty przez 

Miejskiego Inżyniera Ruchu. Jednocześnie przedstawiciel MIR zadeklarował, że MIR będzie szukać               

w okolicy przestrzeni na koperty postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, które przyjeżdżają              

do ZUS. W zaprezentowanym projekcie koperty znalazły się przed budynkiem ZUS, a tym samym              

– najwyraźniej zrezygnowano z odtworzenia w tym miejscu drzew i zwiększenia w ten sposób 
powierzchni terenów zielonych. Dlatego wnioskuje się o wprowadzenie tu w niedalekiej przyszłości 

korekty, wyznaczenie kopert w innym pobliskim miejscu lub takie ich umieszczenie przed budynkiem 

ZUS, aby powrócić do koncepcji odtworzenia szpaleru drzew. 

Drugim aspektem projektu, o którego poprawienie wnioskuje Rada Osiedla, jest brak wprowadzenia 

kontraruchu rowerowego na ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gajowej.                    

Od ul. Gajowej do Kraszewskiego kontraruch jest już wprowadzony, a prezentowany projekt 

wprowadza go na ul. Mickiewicza. W tej sytuacji odcinek ul. Sienkiewicza od ul. Mickiewicza                       

do ul. Gajowej stanowiłby lukę pomiędzy istniejącymi fragmentami tras rowerowych. W projekcie jest 
mowa, że ten odcinek to "osobny rysunek", którego jednak najwyraźniej Osiedle nie otrzymało. 

Dysponuje nim natomiast Stowarzyszenie "Rowerowy Poznań", którego przedstawiciele 

poinformowali Radę Osiedla, że – ku ich zaskoczeniu – nie zakłada on wprowadzenia 

kontraruchu. Efektem będzie nieciągłość tras, prawdopodobnie zniechęcająca do korzystania z niej 

(szlak od Kaponiery w stronę Sienkiewicza i Jackowskiego), a dla części osób zapewne zachęta                     

do jazdy po chodniku, na którą czasem skarżą się mieszkańcy. Postuluje się naprawienie tej sytuacji. 

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego, 
że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 



Przewodniczący Zarządu 

Osiedla Jeżyce 

 
(-) Filip Schmidt 



data wpływu: 2.08.2019 

UCHWAŁA NR VI/47/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 
 

w sprawie  zaopiniowania umieszczenia ogródka gastronomicznego w pasie ruchu 
drogowego na ul. Wawrzyniaka 21. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 8 pkt 3 uchwały Nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta Poznania      

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2010 
r. Nr 244, poz. 4528), uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Opiniuje się pozytywnie umieszczenie ogródka gastronomicznego w pasie ruchu 

drogowego na ul. Wawrzyniaka 21. 

2. Uwagi dotyczące lokalizacji ogródka stanowią załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Osiedla Jeżyce 

 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

  
 

w sprawie  zaopiniowania umieszczenia ogródka gastronomicznego w pasie ruchu 
drogowego na ul. Wawrzyniaka 21. 

 
We wniosku z dnia 19.07.2019 r. firma SOLBERG sp. z o.o. zwróciła się z prośbą do Rady Osiedla 

Jeżyce o zaopiniowanie zajęcia jednego miejsca parkingowego na ul. Wawrzyniaka 21. Firma 
zamierza wykorzystać ww. miejsce na ogródek gastronomiczny przy restauracji ODA, w którym 

znajdą się 2 - 3 stoliki pod parasolami w otoczeniu roślin doniczkowych. 

Wnioskodawca podkreśla, że obecnie na ulicy brakuje pasa zieleni. Proponuje również ograniczenie 

prędkości jazdy do 20 km/h, co jego zdaniem zwiększy prestiż rejonu oraz bezpieczeństwo licznych tu 

rowerzystów i przechodniów. Jego celem jest upiększenie fragmentu ulicy oraz wprowadzenie kultury 

"slow", co jak pisze, z pewnością pozytywnie wpłynie na wizerunek dzielnicy. 

W związku z powyższym oraz w świetle § 28 ust. 1 stanowiącego, że do zadań Rady należą 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla w powiązaniu z § 8 pkt 3 Statutu, zgodnie 

z którym do zadań Osiedla należą działania w zakresie lokalnych dróg, chodników i parkingów, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Jeżyce 

 
(-) Filip Schmidt 



Załącznik do Uchwały nr VI/47/VII/2019 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 
 
 
Uwaga dotycząca lokalizacji ogródka gastronomicznego w pasie ruchu drogowego              
na ul. Wawrzyniaka 21: 

Należy zachować odpowiednią szerokość chodnika umożliwiającą swobodne poruszanie się 

pieszych.  

 
 

 



data wpływu: 2.08.2019 

UCHWAŁA NR VI/48/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 

 

w sprawie stanowiska Rady Osiedla dotyczącego pozostawienia Szpitala 
Miejskiego im. Franciszka Raszei szpitalem miejskim. 

   
Na podstawie § 14 ust. 2 uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z dnia 24 stycznia 2011 r., Nr 11, 

poz. 303 i 319) w związku z § 46 uchwały nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia                  

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r.               

Nr 244, poz. 4528), uchwala się, co następuje: 

  

 
§1 

Rada Osiedla wyraża stanowisko dotyczące pozostawienia Szpitala Miejskiego                           

im. Franciszka Raszei szpitalem miejskim i niezbywania go na rzecz Uniwersytetu 

Medycznego ani nie dokonywania innej formy przekształcenia jego struktury organizacyjnej, 

będące załącznikiem do niniejszej uchwały. 

  

 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Osiedla Jeżyce 

 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 
 

 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

  

 

w sprawie stanowiska Rady Osiedla dotyczącego pozostawienia Szpitala 
Miejskiego im. Franciszka Raszei szpitalem miejskim. 

 
 

Zgodnie z informacjami docierającymi do Rady Osiedla z prasy oraz Szpitala, do władz miasta 

Poznania wpłynęła oferta zakupu lub przejęcia Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei przez 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Zdaniem Rady Osiedla tego typu przejęcie mogłoby rodzić wiele 

negatywnych skutków.  

 
Mając na uwadze powyższe oraz w świetle § 14 ust. 2 Statutu Miasta Poznania stanowiącego,                  

że Rada może wypowiadać się w każdej sprawie publicznej, w związku z § 46 Statutu Osiedla Jeżyce 

stanowiącym, że w sprawach nieuregulowanych Statutem Osiedla mają odpowiednio zastosowanie 

postanowienia ustawy o samorządzie gminnym oraz obowiązujący Statut Miasta, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne 

 
 

 Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VI/48/VII/2019 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 

 

STANOWISKO RADY OSIEDLA JEŻYCE 
DOTYCZĄCE POZOSTAWIENIA SZPITALA MIEJSKIEGO  

IM. FRANCISZKA RASZEI SZPITALEM MIEJSKIM 
 
 

Zgodnie z informacjami docierającymi do Rady Osiedla z prasy oraz Szpitala, do władz 

miasta Poznania wpłynęła oferta zakupu lub przejęcia Szpitala Miejskiego im. Franciszka 

Raszei przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. W naszym odczuciu tego typu przejęcie 

mogłoby rodzić wiele negatywnych skutków.  

  

Po pierwsze, zaspokajanie potrzeb w zakresie zdrowia to jedno z zadań własnych gminy, 

którego najpewniejszą gwarancją jest posiadanie szpitali miejskich.  

 

Po drugie, Szpital przedstawia sobą ogromną wartość finansową. Składa się na nią nie tylko 

nowoczesny sprzęt i świeżo wyremontowane wnętrza, ale także sam grunt. Pozbycie się 

Szpitala z mienia miejskiego, choć dziś może trudno to sobie wyobrazić, mogłoby                        

w przyszłości oznaczać jego zamknięcie, np. w toku restrukturyzacji szpitali i przeniesienia 

działalności do nowo budowanych placówek, a w rezultacie – powstanie w tym miejscu 

takiego typu działalności, która nie byłaby korzystna dla Jeżyc.  

 

Po trzecie, Szpital wydaje się działać bardzo dobrze i świadczyć opiekę medyczną                     

na wysokim poziomie, zatrudniając specjalistów, którzy niejednokrotnie pracują 

jednocześnie w klinice Uniwersytetu Medycznego. Świadectwem jakości wydaje się też 

niedawno uzyskana przez placówkę akredytacja Centrum Monitorowania Jakości                        

w Ochronie Zdrowia. Można się obawiać, czy włączenie go w wielką, scentralizowaną 

strukturę, realizującą też cele edukacyjne i zaspokajającą specyficzne potrzeby 

Uniwersytetu Medycznego i łączącą jednostki o często rozbieżnych formułach działania                

i celach, nie doprowadziłoby do pogorszenia jakości świadczonych usług medycznych,              

a także dostępności specjalistycznych procedur, które rzadko lub wcale nie są obecne              

w innych miejscach w Poznaniu (np. badania i leczenie z zakresu toksykologii, 

otoloaryngologii, chirurgii małoinwazyjnej, endosonografii), także dla mieszkańców Jeżyc.  

 



Warto też pamiętać, że Szpital jest drugim obok Polnej miejscem porodów, w ostatnich 

latach coraz częściej wybieranym przez poznanianki. Wreszcie na koniec należy 

przypomnieć, że Szpital odgrywa szczególną rolę w pamięci poznaniaków i poznanianek,                 

o której przypominają rocznice wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 i jest silnie związany 

z tożsamością naszego miasta. 

  

Z uwagi na przytoczone wyżej argumenty, mając na uwadze nierzadko złe doświadczenia 

płynące z konsolidacji szpitali i innych instytucji publicznych oraz negatywną opinię dyrekcji            

i większości pracowników Szpitala na temat propozycji złożonej przez Uniwersytet 

Medyczny, apelujemy, by Miasto Poznań nie dokonało zbycia Szpitala Miejskiego                     

im. Franciszka Raszei ani innej formy przekształcenia jego struktury organizacyjnej. 

 
 

Przewodnicząca 

Rady Osiedla Jeżyce 

 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 



data wpływu: 2.08.2019 

UCHWAŁA NR VI/49/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 31 lipca 2019 r. 
 

w sprawie     wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego o ustawienie dwóch 
biletomatów na terenie Osiedla Jeżyce. 

 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust.1 pkt 5 uchwały nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2010 r.  Nr 244, poz. 4528),  uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Wnioskuje się o ustawienie dwóch biletomatów na terenie Osiedla Jeżyce w następujących 

lokalizacjach:  

1) przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Dąbrowskiego; 

2) przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Bukowskiej. 
 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodnicząca Rady  

Osiedla Jeżyce 

 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

 
 

w sprawie     wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego o ustawienie dwóch 
biletomatów na terenie Osiedla Jeżyce. 

 

W związku z informacjami medialnymi dot. dostawy nowych biletomatów dla miasta Poznania, 

wnioskuje się o ustawienie dwóch z nich na terenie Osiedla Jeżyce.  

Na Osiedlu Jeżyce znajduje się wiele przystanków autobusowych i tramwajowych, codziennie 

wypełnionych pasażerami, w pobliżu których nie ma możliwości kupna biletów papierowych,                    

czy doładowania Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA. 

Rada Osiedla Jeżyce wyraża zadowolenie z ustawiania biletomatów na kolejnych poznańskich 
przystankach, gdyż każdy nowy automat z biletami to nie tylko ułatwienie dla mieszkańców,                   

lecz również większa dostępność komunikacji publicznej, mniejsze korki i czystsze powietrze 

w naszym mieście. 

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego, 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 
Przewodniczący Zarządu 

Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


