data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/6/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie

upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii i rozpatrywania spraw
należących

do

kompetencji

Rady

oraz

zgłaszania

propozycji

i uwag do projektu dokumentacji technicznej.
Na podstawie § 34 ust. 1 oraz § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 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), uchwala się, co następuje:

§1
Upoważnia

się

Zarząd

do

wydawania

opinii

i

rozpatrywania

spraw

należących

do kompetencji Rady, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, iż sprawa może zostać
nierozpatrzona terminowo, ze względu na planowany termin kolejnej sesji Rady.
§2
Upoważnia się Zarząd do zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej
opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie zadań zlecanych przez Miasto ze środków
naliczonych dla Osiedla.
§3
Zarząd na najbliższej sesji składa sprawozdanie z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw,
o których mowa w § 1 oraz ze zgłoszonych propozycji i uwag do projektu dokumentacji
technicznej, o których mowa w § 2.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu wyboru nowego Zarządu.
Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie

upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii i rozpatrywania spraw
należących do kompetencji Rady oraz zgłaszania propozycji i uwag
do projektu dokumentacji technicznej.

W związku z koniecznością wydawania opinii, rozpatrywania spraw należących do kompetencji Rady
oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej opisującej przedmiot
zamówienia na wykonanie zadań zlecanych przez Miasto ze środków naliczonych dla Osiedla
pomiędzy sesjami Rady oraz na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego, że Rada
może upoważnić Zarząd do wydawania opinii i rozpatrywania spraw należących do jej kompetencji
z wyłączeniem określonych w § 28 ust. 3, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/7/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych
dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty 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 celowych
naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty na 2019 rok,
w wysokości 30.000,00 zł, z zadania „Remont zaplecza i sanitariatów przy sali
gimnastycznej”, na zadanie „Remont łazienki dziewcząt na pierwszym piętrze” – Szkoła
Podstawowa nr 23.

§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 celowych naliczonych
dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty na 2019 rok.

W piśmie nr SP23/42-420/05/2019 z 19 lutego 2019 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 zwróciła się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla,
ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty (SP 23) na 2019 rok z uwagi na awarię i konieczność
remontu łazienki dziewcząt na pierwszym piętrze.
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 stanowiącym, 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: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/8/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie

wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji
obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. c 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
Do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań, na okres
kadencji Rady, wyznacza się następujących przedstawicieli:
1) Anna Sarbak – Przewodnicząca;
2) Grzegorz Pakulski – Zastępca Przewodniczącej;
3) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak – Członkini;
4) Justyna Kuberka – Członkini;
5) Dawid Majewski – Członek.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady.

§3
Traci moc Uchwała nr XXXI/203/VI/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu
Zielony Poznań ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XLII/292/VI/2018 z dnia
11 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla
do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie

wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji
obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.

W związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit c Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania
w szczególności poprzez zgłaszanie właściwym organom Miasta kandydatów – przedstawicieli
Osiedla na członków komisji powoływanych przez organy Miasta w sprawach publicznych o znaczeniu
lokalnym dotyczących Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/9/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót
w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych
na obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. b 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. Na okres kadencji Rady wyznacza się p. Jacka Piotrowskiego na stałego przedstawiciela
Osiedla do udziału w komisjach odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych
i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla.
2. W przypadku nieobecności p. Jacka Piotrowskiego wyznacza się p. Aleksandrę
Sołtysiak-Łuczak, p. Grzegorza Pakulskiego i p. Adama Dzionka na przedstawicieli
Osiedla do udziału w komisjach odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych
i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla.
§2
Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1.
§3
Traci moc uchwała Nr XI/63/VI/2015 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 4 listopada 2015 roku
w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót
w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze
Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE
w sprawie

wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót
w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych
na obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla.

W związku z § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. b Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącym,
że do kompetencji Rady należy zgłaszanie przedstawicieli osiedla do komisji odbiorów robót
w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze osiedla
ze środków naliczonych dla osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/10/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych
powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych
działających na obszarze Osiedla.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. a uchwały nr LXXVI/1153/V/2010 Rady
Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz.
Woj. Wielk. z 2010 r. Nr Nr 244, poz. 4528), uchwala się, co następuje:

§1
Na okres kadencji Rady wyznacza się na stałych przedstawicieli Osiedla do udziału
w pracach komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek
oświatowych działających na obszarze Osiedla:
1) p. Aleksandrę Sołtysiak-Łuczak;
2) p. Annę Sarbak – jako przedstawicielkę rezerwową;
3) p. Justynę Kuberkę – jako przedstawicielkę rezerwową.
§2
Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1.
§3
Traci moc uchwała Nr IX/48/VI/2015 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 23 września 2015 roku
w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicielek Osiedla do komisji konkursowych
powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE
w sprawie

wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych
powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych
działających na obszarze Osiedla.

W związku z § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. a Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącym,
że do kompetencji Rady należy zgłaszanie przedstawicieli osiedla do komisji konkursowych
dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na obszarze Osiedla, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/11/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie

powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich
działania.

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 5 oraz § 29 ust. 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), uchwala się, co następuje:

§1
Na okres kadencji Rady powołuje się następujące stałe komisje Rady:
1)

Komisję Infrastruktury - do spraw organizacji i bezpieczeństwa ruchu, transportu,
infrastruktury drogowej;

2)

Komisję Środowiska - do spraw zieleni, skwerów, placów zabaw, czystości powietrza;

3)

Komisję Edukacji - do spraw jakości kształcenia, współpracy z placówkami
opiekuńczo-edukacyjnymi;

4)

Komisję Kultury i Spraw Społecznych - do spraw wspierania inicjatyw kulturalnych
i społecznych, bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania gentryfikacji.
§2

1. Do składu Komisji Infrastruktury powołuje się:
1)

Piotra Urbaniaka – przewodniczący;

2)

Wojciecha Augustyniaka;

3)

Piotra Delimatę;

4)

Adama Dzionka;

5)

Pawła Głogowskiego;

6)

Marka Jerzaka;

7)

Krzysztofa Kocha;

8)

Marcina Kuczę;

9)

Pawła Mleczaka;

10)

Jacka Piotrowskiego;

11)

Aleksandra Raźniewskiego;

12)

Filipa Schmidta;

13)

Aleksandrę Sołtysiak-Łuczak;

14)

Helenę Zadumińską.

2. Do składu Komisji Środowiska powołuje się:
1)

Dawida Majewskiego - przewodniczący;

2)

Piotra Delimatę;

3)

Pawła Głogowskiego;

4)

Magdalenę Kielar;

5)

Marcina Kuczę;

6)

Tomasza Miderskiego;

7)

Jacka Piotrowskiego;

8)

Aleksandrę Sołtysiak-Łuczak;

9)

Filipa Schmidta;

10)

Piotra Urbaniaka;

11)

Helenę Zadumińską.

3. Do składu Komisji Edukacji powołuje się:
1)

Aleksandrę Sołtysiak-Łuczak - przewodnicząca;

2)

Piotra Delimatę;

3)

Pawła Głogowskiego;

4)

Justynę Kuberkę;

5)

Adama Pakulskiego;

6)

Helenę Zadumińską.

4. Do składu Komisji Kultury i Spraw Społecznych powołuje się:
1)

Marka Jerzaka - przewodniczący;

2)

Piotra Delimatę;

3)

Pawła Głogowskiego;

4)

Krzysztofa Kocha;

5)

Justynę Kuberkę;

6)

Dawida Majewskiego;

7)

Tomasza Miderskiego;

8)

Adama Pakulskiego;

9)

Grzegorza Pakulskiego;

10)

Annę Sarbak;

11)

Aleksandra Sołtysiak-Łuczak;

12)

Helenę Zadumińską.
§3

Poszczególne komisje na swoich pierwszych posiedzeniach dokonają podziału pozostałych
pełnionych w komisjach funkcji.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§5
Uchyla się uchwałę nr XX/103/VI/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania stałych
komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie

powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich
działania.

W związku z § 29 ust. 1 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącym, że Rada może powołać ze swego grona
stałe komisje problemowe, dla wykonywania zadań Osiedla, określając przedmiot i zakres ich
działania, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/12/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę redaktora naczelnego
i redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze Jeżyce”.
Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 8 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), uchwala się, co następuje:

§1
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o odwołanie p. Hanny Zagulskiej z funkcji
redaktora naczelnego czasopisma osiedlowego „Nasze Jeżyce”.
§2
1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o powołanie redakcji czasopisma
osiedlowego „Nasze Jeżyce” w składzie:
1) Marek Jerzak - redaktor naczelny;
2) Paweł Głogowski
3) Krzysztof Koch
4) Dawid Majewski
5) Jakub Pytel
6) Filip Schmidt
7) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
8) Helena Zadumińska.
2. Redaktor naczelny będzie realizował zadania związane z przygotowaniem materiałów
do druku i odpowiadał za treść przygotowywanych materiałów prasowych. Zgoda
na pełnienie funkcji redaktora naczelnego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Zadaniem

redakcji

będzie

organizacja

procesu

przygotowania

(zbieranie,

opracowywanie, ocenianie) materiałów do publikacji.
4. Osoby powołane w skład redakcji będą realizowały zadania związane z przygotowaniem
materiałów

do

publikacji

nr 2 - 8 do uchwały.

zgodnie

z

oświadczeniami

stanowiącymi

załączniki

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchyla się §2 Uchwały Nr XXVII/165/VI/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie
wydawania czasopisma osiedlowego.
§5
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 Prezydenta Miasta Poznania o zmianę redaktora naczelnego
i redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze Jeżyce”.

W związku z upływem VI kadencji i zmianami w składzie Rady Osiedla Jeżyce oraz w świetle
§ 28 ust. 1 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego, że do zadań Rady należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania Osiedla, w powiązaniu z § 8 pkt 1 Statutu, zgodnie z którym
do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie tworzenia więzi lokalnych,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/13/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie

wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o montaż lustra drogowego
na wysokości nieruchomości Jackowskiego 45.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 8 pkt 3 i 6 oraz § 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
Występuje się z wnioskiem do Zarządu Dróg Miejskich o zamontowanie lustra drogowego
na wysokości nieruchomości Jackowskiego 45.
§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 Dróg Miejskich o montaż lustra drogowego
na wysokości nieruchomości Jackowskiego 45.

Mieszkańcy posesji Jackowskiego 45/45d zwracali się do Osiedla z wnioskiem o montaż lustra
już wielokrotnie. Dlatego Rada Osiedla uchwałą Nr LI/343/VI/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.
wnioskowała o przyjęcie do planu finansowego Zarządu Dróg Miejskich środków w wys. 6 tys. zł
na zadanie „Zakup i montaż luster drogowych w miejscach uzgodnionych z ZDM”. Następnie, w
piśmie z dnia 30 stycznia 2019 r. Zarząd Osiedla zwrócił się do ZDM z prośbą o przyjęcie tego
zadania do realizacji i ustawienie lustra na wysokości nieruchomości położonej przy ul. Jackowskiego
45 / Polnej 42, argumentując, że wyjazd z tej posesji jest znacznie ograniczony z powodu
posadzonych akacji i żywopłotu. Ponadto niedawno ukończono inwestycję budowlaną przy ul.
Jackowskiego na wysokości ul. Gorczyczewskiego, przez co wzrosło natężenie ruchu. Lustro
poprawiłoby widoczność kierowcom włączającym się w tym miejscu do ruchu.
Wniosek spotkał się z odmową Zarządu Dróg Miejskich uzasadnioną tym, że widoczność zostanie
poprawiona dzięki przycięciu żywopłotu i ustawieniu słupka. Jednocześnie ZDM poinformował jednak,
że w przypadku, gdyby działania te nie przyniosły poprawy widoczności, rozważy montaż lustra w tej
lokalizacji.
Niestety jednak sytuacja zmieniła się z dnia na dzień na gorsze: dopiero do wykonane wyznaczenie
nowych miejsc postojowych na pasie jezdni przy ul. Jackowskiego sprawiło, zdaniem mieszkańców,
że widoczność właśnie znacząco się pogorszyła. Spowodowało to ponowienie w dniu 25 kwietnia br.
wniosku przez mieszkańców, pinie domagających się ustawienia lustra umożliwiającego im
bezpieczny wyjazd z posesji.
Jednocześnie pojawił się podobny wniosek dotyczący innego miejsca: skrzyżowania ulic Reja
i Sienkiewicza. Kierujący pojazdami wyjeżdżającymi z ul. Gajowej mają duże trudności z zobaczeniem
pojazdów jadących ul. Sienkiewicza. Dlatego wnioskuje się o ustawienie lustra także w tym miejscu.
W związku z powyższym, a także w świetle § 28 ust. 1 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego,
że do zadań Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla, w powiązaniu
z § 8 pkt 3 i 6 Statutu, zgodnie z którym do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla
w zakresie lokalnych dróg, chodników i parkingów oraz porządku i bezpieczeństwa, a także § 9 ust. 1
pkt 5 stanowiącym, że Osiedle realizuje swoje 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: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/14/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie

wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o montaż słupków blokujących.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 8 pkt 3 i 6 oraz § 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
1. Występuje się z wnioskiem do Zarządu Dróg Miejskich o zamontowanie słupków
blokujących na terenie Osiedla Jeżyce.
2. Wykaz wnioskowanych lokalizacji stanowi 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

wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o montaż słupków blokujących.

W związku z koniecznością ochrony chodników przed niszczeniem przez wjeżdżające samochody,
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz mając na celu
zapobieganie niezgodnemu z przepisami parkowaniu, a także w świetle § 28 ust. 1 Statutu Osiedla
Jeżyce stanowiącego, że do zadań Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
Osiedla, w powiązaniu z § 8 pkt 3 i 6 Statutu, zgodnie z którym do zadań Osiedla należą działania
dotyczące obszaru Osiedla w zakresie lokalnych dróg, chodników, parkingów, porządku
i bezpieczeństwa, a także na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 stanowiącego, że Osiedle realizuje swoje
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: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/15/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie

wskazania

lokalizacji

terenów

z

największym

zapotrzebowaniem

na nowe miejsca parkingowe.
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku 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. Wskazuje się, by ewentualne nowe miejsca parkingowe były zlokalizowane w miejscach
łatwo dostępnych komunikacyjnie.
2. Wskazuje się, aby część miejsc w Strefie Płatnego Parkowania przemianować na
miejsca, na których w godzinach od 18 do 8 parkować mogą wyłącznie auta posiadające
identyfikator (abonament), a część – na miejsca przeznaczone do krótkotrwałego postoju
i rozładunku.
3. Wskazuje się, by zwiększyć wykorzystanie parkingu pod ul. Roosevelta i Rondem
Kaponiera poprzez dobudowanie wjazdu oraz wejścia na parking od strony zachodniej
jezdni ul. Roosevelta.
4. Wnioskuje się, by analizując zapotrzebowanie na miejsca postojowe i lokalizacje,
w których potrzebne byłyby ewentualne nowe parkingi, kierować się przede wszystkim:
1) corocznymi badaniami obserwacyjnymi napełnienia Strefy Płatnego Parkowania
realizowanymi przez jednostki Urzędu Miasta Poznania/Zarząd Dróg Miejskich;
2) wynikami badań inwentaryzacyjnych zleconych przez Miasto;
3) wynikami analiz, które prowadzi obecnie Rada Osiedla, a których wstępna wersja
zawarta jest na stronie www: https://tinyurl.com/jezyce-parkowanie,
tak by ewentualne parkingi kubaturowe zlokalizowane były przede wszystkim tam, gdzie
liczba miejsc dostępnych w Strefie Płatnego Parkowania oraz na ogólnodostępnych
parkingach jest szczególnie mała wobec liczby mieszkańców.

§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

wskazania

lokalizacji

terenów

z

największym

zapotrzebowaniem

na nowe miejsca parkingowe.
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w piśmie nr KPRM-V.7226.3.11.2019 z 12 marca
2019 r. poinformowało o przystąpieniu do kompleksowej analizy miejsc parkingowych w rejonie
dzielnic Jeżyce – Łazarz – Wilda, mającej na celu zinwentaryzowanie istniejących miejsc postojowych
w w/w rejonach i wskazanie lokalizacji na nowe parkingi oraz zwróciło się do Osiedla o wskazanie
lokalizacji terenów z największym zapotrzebowaniem na nowe miejsca parkingowe.

Z uwagi na to, że potoczne opinie i wyrywkowe obserwacje są często bardzo mylące, postuluje się,
aby analizując zapotrzebowanie na miejsca postojowe i lokalizacje, w których potrzebne byłyby
ewentualne nowe parkingi, kierować się przede wszystkim:
1) corocznymi

badaniami

obserwacyjnymi

napełnienia

Strefy

Płatnego

Parkowania

realizowanymi przez jednostki Urzędu Miasta Poznania/Zarząd Dróg Miejskich;
2) wynikami badań inwentaryzacyjnych zleconych przez Miasto;
3) wynikami analiz, które prowadzi obecnie Rada Osiedla, a których wstępna wersja zawarta jest
na stronie:
https://drive.google.com/open?id=1e3hp9X3Gp_1Ve8qjG6NYnaw2xuwzlM1u&usp=sharing.
Miejsca postojowe powinny być wyznaczane przede wszystkim tam, gdzie liczba miejsc dostępnych
w Strefie Płatnego Parkowania oraz na ogólnodostępnych parkingach jest szczególnie mała wobec
liczby mieszkańców danego obszaru. Postuluje się zatem, aby ewentualne nowe miejsca postojowe
obsługiwały przede wszystkim te ulice, które leżą w najgęściej zabudowanych fragmentach Jeżyc,
w których przepisy, względy bezpieczeństwa i dobrostan pieszych wymagają często zmiany
dotychczasowego sposobu parkowania przy ulicy, co zmniejsza liczbę dostępnych tam miejsc
postojowych w SPP. Na podstawie potocznych obserwacji (wymagających jednak weryfikacji na bazie
twardych danych) można szacować, że tego typu obszar to przede wszystkim ten położony
w obszarze, którego granice wyznaczają ulice: Sienkiewicza-Jackowskiego-Polna-DąbrowskiegoKościelna-Jeżycka-Kochanowskiego, podczas gdy na peryferiach osiedla oraz w miejscach, w których
istnieje niewiele budynków mieszkalnych, liczba parkujących jest wyraźnie mniejsza, zwłaszcza
w godzinach nocnych (np. odcinek ul. Dąbrowskiego między ul. Polną a Żeromskiego, odcinek
ul. Słowackiego między ul. Mickiewicza a Roosevelta, odcinek ul. Zwierzynieckiej między ul. Prusa
a ul. Gajową).

Postuluje się też, by część miejsc w Strefie Płatnego Parkowania przemianować na miejsca,
na których w godzinach od 18 do 8 parkować mogą wyłącznie auta posiadające identyfikator

(abonament), a część – na miejsca przeznaczone do krótkotrwałego postoju i rozładunku. Tego typu
działanie pozwoliłoby na zwiększenie dostępności miejsc postojowych dla mieszkańców, ponieważ
w godzinach nocnych spora ich część jest zajmowana przez samochody osób przyjezdnych, które
mogłyby skorzystać z innego typu parkingów lub środków transportu. Dotyczy to zwłaszcza miejsc
leżących blisko granicy Jeżyc ze Starym Miastem oraz blisko punktów gromadzenia się ludzi
(instytucje kultury, szkoła baletowa, lokale gastronomiczne).

Sytuację parkingową znacząco ulepszyłoby też zwiększenie wykorzystania parkingu pod ul.
Roosevelta i Rondem Kaponiera poprzez dobudowanie wjazdu oraz wejścia na parking od strony
zachodniej jezdni ul. Roosevelta. Brak takiego wjazdu i wejścia powoduje, że wiele osób
nadjeżdżających od północy nie korzysta obecnie z tego parkingu, a jego napełnienie jest niewielkie.

W związku z powyższym, a także w świetle § 28 ust. 1 Statutu Osiedla Jeżyce 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 dotyczące obszaru Osiedla
w zakresie lokalnych dróg, chodników i parkingów, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/16/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie wskazania lokalizacji nowych stojaków dla rowerów.

Na podstawie § 28 ust. 3 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), uchwala się, co następuje:

§1
Wskazuje się lokalizacje nowych stojaków dla rowerów, stanowiące załącznik do uchwały.
§2
Ustawienie stojaków dla rowerów nastąpi w ramach realizacji zadania znajdującego
się w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich pn. „Zakup i montaż stojaków rowerowych
w miejscach uzgodnionych z ZDM” na kwotę 7.000 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie wskazania lokalizacji nowych stojaków dla rowerów.
Zarząd Dróg Miejskich pismem nr DOR.0711.5.5.4.2019 z 17 kwietnia 2019 r. poinformował o
podpisaniu umowy na zakup i montaż stojaków rowerowych na kwotę 7.000 zł.
W związku z powyższym oraz na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego,
że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu
budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/17/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie

zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej
położonej przy ul. Mylnej/Kościelnej.

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. g 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
Opiniuje się negatywnie planowane przez Miasto zbycie nieruchomości miejskiej położonej
przy ul. Mylna/Kościelna, oznaczonego geodezyjnie: obręb Jeżyce, ark. 10, działki 154/48,
116/1, 117/4, 116/2, 117/6.

§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 planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej
położonej przy ul. Mylnej/Kościelnej.

W piśmie nr GN-XXI.6840.1.92.2012 z 10 kwietnia 2019 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
poinformował, że przygotowuje nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Mylnej/Kościelnej: obręb Jeżyce,
ark. 10, działki 154/48, 116/1, 117/4, 116/2, 117/6 do sprzedaży w trybie przetargowym, jako jedną
ofertę inwestycyjną. Obszar, na którym położona jest wnioskowana nieruchomość nie jest objęty
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu
nie jest też opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Poznania” zatwierdzonym Uchwałą
nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23.09.2014 r. przedmiotowe działki znajdują się
na obszarze oznaczonym symbolem: MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
lub zabudowy usługowej. Wydział Gospodarki Nieruchomościami poprosił o wyrażenie opinii
co do planowanego przez Miasto zbycia ww. nieruchomości.
Sprzedaż wskazanych nieruchomości była już przedmiotem obrad Rady Osiedla poprzedniej kadencji
oraz rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Osiedla z przedstawicielami WGN, MPU oraz
prezydentem i radnymi miejskimi, a także przedmiotem petycji podpisanej przez ponad pół tysiąca
mieszkańców, domagających się zlokalizowania na niej zieleni / parku kieszonkowego. Wówczas
sprzedaż wstrzymano.
Istnieją argumenty przemawiające za zbyciem przedmiotowych działek. takie jak dokończenie pierzei
mieszkaniowej, wytyczne ze Studium czy szerokość tej działki, utrudniająca zlokalizowanie na niej np.
urządzeń zabawowych. Jednocześnie jednak z perspektywy interesu mieszkańców Jeżyc i komfortu
zamieszkiwania na Jeżycach tego typu działki to nieliczne miejsca nadające się na lokalizowanie
parków kieszonkowych i zwiększanie bardzo ograniczonej na Jeżycach powierzchni zieleni, a środki
na rozwój zieleni, placów zabaw i innych rodzajów przestrzeni publicznej są zwykle na Jeżycach
bardzo ograniczone.
Dlatego Rada Osiedla zwraca się z uprzejmym wnioskiem o to, by przed ewentualną sprzedażą działki
najpierw zabezpieczyć w budżecie miejskim środki o zbliżonej wielkości do tych, które zostaną
uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej działki, na inwestycje w tereny zielone, zieleń przyuliczną i
place zabaw oraz przyjazną przestrzeń ulic na Osiedlu Jeżyce, takie jak:

- wykup terenów pozwalających na zlokalizowanie obustronnych szpalerów drzew przy wszystkich
drogach projektowanych na terenie MPZP cz. E oraz terenów pod planowany park;
- stopniowa ale dotycząca całego odcinka, rekultywacja wnętrza ul. Kościelnej (pasu rozdziału),
zgodnie z projektem wyłonionym w konkursie i obejmującą wykup działek pozostających na tym
obszarze w rękach prywatnych;
- podjęcie próby zakupienia dla Miasta liczącego ok. 600m2 fragmentu działki 36 (obręb 21, arkusz
13) położonej przy ul. Mickiewicza, gdzie stoi zankomity plac zabaw po zlikwidowanym 2 lata temu
przedszkolu;
- sfinansowanie brakującej kwoty na remont dojścia do przychodni przy ul. Galla Anonima, na którą
środki przeznaczone obecnie w budżecie miejskim okazują się niewystarczające;
- stworzenie projekt woonerfu dla ul. Wawrzyniaka (odcinek Szamarzewskiego-Dąbrowskiego) i ul.
Słowackiego (odcinek Kraszewskiego-Wawrzyniaka).
W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. g Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego, że
Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie zamiarów zbycia nieruchomości
gruntowych oraz lokali użytkowych usytuowanych na obszarze Osiedla, będących własnością Miasta,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/18/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie

zaopiniowania wynajęcia gruntu przy ul. Kościelnej w celu utworzenia
punktu sezonowej sprzedaży warzyw i owoców.

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
Opiniuje się pozytywnie wynajęcie gruntu przy ul. Kościelnej, oznaczonego geodezyjnie:
obręb Jeżyce, arkusz 10, działka 154/48cz., w celu utworzenia punktu (straganu) sezonowej
sprzedaży warzyw i owoców na czas określony do 3 miesięcy.

§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 wynajęcia gruntu przy ul. Kościelnej w celu utworzenia
punktu sezonowej sprzedaży warzyw i owoców.

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN-III.6852.3.2019 z 24 kwietnia
2019 r. 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

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/19/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie

zaopiniowania umieszczenia ogródka gastronomicznego w pasie ruchu
drogowego na ul. Szamarzewskiego.

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. Szamarzewskiego.
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. Szamarzewskiego.

We wniosku z dnia 16 kwietnia 2019 r. Restauracja curry-mary zwróciła się z prośbą do Rady Osiedla
Jeżyce o zaakceptowanie adaptacji dwóch miejsc parkingowych na ogródek gastronomiczny
zlokalizowany przed lokalem gastronomicznym przy ul. Szamarzewskiego 14, załączając wizualizację
oraz plan ogródka.
Po uzyskaniu zgody Miejskiego Inżyniera Ruchu i Plastyka Miejskiego, obszar zostanie wydzielony
drewnianym podestem, drewnianym ogrodzeniem z drewnianymi donicami obsadzonymi roślinnością
zieloną. Ogródek funkcjonować będzie w okresie od maja do września br. w godzinach od 12 do 21
(pon.-czw.), do 22 (pt.-sob.) i do 20 (niedziela).
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 II/19/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

Uwaga dotycząca lokalizacji ogródka gastronomicznego w pasie ruchu drogowego
na ul. Szamarzewskiego:
Należy zachować odpowiednią szerokość chodnika umożliwiającą swobodne poruszanie się
pieszych.

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/20/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie

zaopiniowania projektu zieleni i małej architektury w pasie drogowym
w obrębie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Gajowej w Poznaniu.

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
3. Opiniuje się pozytywnie projekt zieleni i małej architektury w pasie drogowym w obrębie
skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Gajowej w Poznaniu.
4. Uwagi do projektu, o którym mowa w § 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 zieleni i małej architektury w pasie drogowym
w obrębie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Gajowej w Poznaniu.

Pracownia Architektury Krajobrazu „Landame” w piśmie z 23 kwietnia 2019 r. zwróciła się
o zaopiniowanie projektu zieleni i małej architektury w pasie drogowym w obrębie skrzyżowania ulic
Sienkiewicza i Gajowej w Poznaniu, opracowanego na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.
W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego,
że

Osiedle

realizuje

zadania

w

szczególności

poprzez

opiniowanie

projektów

inwestycji

i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej
uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

Załącznik do Uchwały nr II/20/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

Uwagi do projektu zieleni i małej architektury w pasie drogowym w obrębie
skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Gajowej w Poznaniu.

1. Wyraża się zadowolenie z podjęcia prac projektowych, o które zabiegała Rada Osiedla.
2. Wnioskuje się o zmianę układu drogowego zgodnie z załączonym rysunkiem (rys. 1 lub
wersja internetowa: https://tinyurl.com/sienkiewicza2019) w celu uspokojenia ruchu oraz
zwiększenia

bezpieczeństwa

poprzez

wyraźne

zaznaczenie

pierwszeństwa

i zapewnienie jego egzekwowania (obecnie bardzo duża część kierowców nie ustępuje
pierwszeństwa pojazdom wyjeżdżającym z ul. Gajowej). W takim wariancie projektowaną
zieleń można umieścić po południowej stronie jezdni, tworząc jeden większy skwer
zamiast dwóch mniejszych przedzielonych ulicą.
3. W przypadku, gdyby realizacja postulatu, o którym mowa w punkcie 2, nie była możliwa,
wnioskuje się o zapewnienie w inny sposób uspokojenia ruchu i bezpieczeństwa, w tym
egzekwowanie pierwszeństwa oraz o realizację postulatów opisanych w poniższych
punktach.
4. Wnioskuje się o zaplanowanie szerokości jezdni odpowiedniej do wyznaczenia
kontraruchu na całej długości ul. Sienkiewicza.
5. Na dokumencie opartym na inwentaryzacji zaznaczono „ogrodzenie do likwidacji"
i krzewy do likwidacji po południowej stronie ulicy Sienkiewicza. Wnioskuje się
o rozważenie, czy likwidacja tych krzewów jest konieczna.
6. Wnioskuje się o zlokalizowanie dwóch ławek na zachód od „łezki” z zielenią,
po północnej stronie ul. Sienkiewicza (rys. 2, miejsca zaznaczone na czerwono),
w miejscach, w których obecnie starsze osoby z zakupami przysiadają nieraz
na murkach przedogródków, żeby odpocząć.
7. Wnioskuje się o uzupełnienie projektu o stojaki rowerowe w miejscach, w których
nie przewiduje się zieleni, a które będą zachęcać do korzystania z nich jako nielegalnych
parkingów.

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/21/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr LII/351/VI/2019 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
W uchwale nr LII/351/VI/2019 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie
wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach
finansowych na 2019 rok § 3, § 4 i § 5 otrzymują kolejno brzmienie:
1. Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych przekazanych przez Osiedle, ujętych
w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 40.000,00 zł z zadania
„Budowa poduszek berlińskich przy skrzyżowaniach ulic – uspokojenie ruchu”, 79.592,00
zł z zadania „Rekultywacja zieleni w pasach drogowych w miejscach uzgodnionych
z ZDM”, 15.000,00 zł z zadania „Utrzymanie skwerów na terenie osiedla”, 10.000,00 zł
z zadania „Zakup, montaż i naprawa elementów małej architektury na terenie osiedla”,
3.000,00 zł z zadania „Zakup i montaż stojaków rowerowych w miejscach uzgodnionych
z ZDM” na zadanie „Założenie zieleni na skwerze u zbiegu ulic Dąbrowskiego
i Janickiego”.
2. Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Zarządu Dróg Miejskich środków
nierozdysponowanych w wysokości 10.000,00 zł na zadanie „Założenie zieleni
na skwerze u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Janickiego”.
3. Wnioskuje się o przeniesienie kwoty 10.000 zł z zadania „Utrzymanie skwerów na terenie
osiedla” oraz 5.000 zł z zadania „Zakup, montaż i naprawa elementów małej architektury
na terenie osiedla” na zadanie „Rekultywacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych
oraz zakup, montaż i naprawa elementów małej architektury na terenie Osiedla”.

§2
1. Łączna kwota na zadaniu „Założenie zieleni na skwerze u zbiegu ulic Dąbrowskiego
i Janickiego” wynosić będzie 157.592 zł.
2. Łączna kwota na zadaniu „Rekultywacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych
oraz zakup, montaż i naprawa elementów małej architektury na terenie Osiedla” wynosić
będzie 15.000 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE
zmieniająca uchwałę nr LII/351/VI/2019 w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich
jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych
na 2019 rok.
Wnioski uchwalone uchwałą nr LII/351/VI/2019 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 7 marca 2019 roku,
dotyczące środków znajdujących się w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich, zostały
uzgodnione podczas spotkania w dniu 6 marca 2019 roku, zgodnie z notatką ze spotkania
sporządzoną przez ZDM. Zarząd Dróg Miejskich odniósł się do uchwalonych wniosków pismem
DOR.0711.5.5.4.2019 z dnia 17 kwietnia. Następnie pismem DOR.0711.5.5.4.2019 z dnia 7 maja
ZDM zwrócił się o ujęcie przez Radę Osiedla środków na dwa zadania: „Założenie zieleni na skwerze
u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Janickiego” na kwotę 157.592 zł oraz „Rekultywacja i utrzymanie zieleni
w pasach drogowych oraz zakup, montaż i naprawa elementów małej architektury na terenie Osiedla”
na kwotę 15.000 zł. Jednocześnie ZDM postanowił nie przyjmować środków w wysokości 10.000 zł
na zadanie „Opracowanie projektu dla terenu zieleni przy ul. Bukowskiej” informując, że dalsze prace
projektowe dla terenów zieleni przy ul. Bukowskiej przeprowadzi ze środków własnych.
Zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia
29 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację
zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez
osiedla, zmienionej uchwałą Nr XXIX/675/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., Osiedle gospodaruje
środkami:
-

wolnymi,

-

celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,

-

przeznaczonymi na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia,

-

uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków oraz sposobu
ich wydatkowania, w tym zamiaru przekazania realizacji zadania wydziałowi lub jednostce
organizacyjnej 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: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/22/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie wskazania lokalizacji progów zwalniających - poduszek berlińskich
na terenie Osiedla.

Na podstawie § 28 ust. 3 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), uchwala się, co następuje:

§1
Wskazuje się lokalizacje progów zwalniających - poduszek berlińskich na terenie Osiedla,
stanowiące załącznik do uchwały.
§2
Montaż progów zwalniających - poduszek berlińskich nastąpi w ramach realizacji zadania
znajdującego się w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich pn. „Budowa poduszek
berlińskich przy skrzyżowaniach ulic – uspokojenie ruchu” na kwotę 43.948 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie wskazania lokalizacji progów zwalniających - poduszek berlińskich
na terenie Osiedla.

W związku z przeznaczeniem kwoty 43.948 zł na zadanie pn. „Budowa poduszek berlińskich przy
skrzyżowaniach ulic – uspokojenie ruchu” oraz na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Jeżyce
stanowiącego, że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla
i propozycji do projektu budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

Załącznik do Uchwały nr II/22/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

Wykaz proponowanych lokalizacji progów zwalniających - poduszek berlińskich na terenie
Osiedla Jeżyce:
1)

przy ul. Mylnej, pośrodku odcinka Poznańska-Jeżycka;

2)

przy ul. Kościelnej, strona wschodnia, przy numerze 42, przed przejściem dla
pieszych;

3)

przy ul. Strzałkowskiego, od południowej strony skrzyżowania z ul. Mansfelda;

4)

przy ul. Sienkiewicza, od zachodniej strony skrzyżowania z ul. Reja.

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/23/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie wskazania lokalizacji nowych koszy na śmieci.

Na podstawie § 28 ust. 3 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), uchwala się, co następuje:

§1
Wskazuje się lokalizacje nowych koszy na śmieci, stanowiące załącznik do uchwały.
§2
Ustawienie koszy na śmieci nastąpi w ramach realizacji zadań znajdujących się w planie
finansowym Zarządu Dróg Miejskich pn. „Zakup koszy na śmieci w miejscach uzgodnionych
z ZDM” na kwotę 11.640 zł oraz „Montaż koszy na śmieci w miejscach uzgodnionych z ZDM”
na kwotę 3.360 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie wskazania lokalizacji nowych koszy na śmieci.
W związku z przeznaczeniem na 2019 rok kwoty 15.000 zł na zakup i montaż przyulicznych koszy
na śmieci na terenie Osiedla oraz na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Jeżyce
stanowiącego, że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i
propozycji do projektu budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

Załącznik do Uchwały nr II/23/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.
Wykaz proponowanych lokalizacji nowych koszy na śmieci na terenie Osiedla Jeżyce:
1)

przy biletomacie SPP ul. Kadłubka 6;

2)

przy biletomacie SPP ul. Szamarzewskiego 46;

3)

północno- zachodnia strona skrzyżowania ul. Polna-Szamarzewskiego;

4)

na wysokości nieruchomości Długosza 32;

5)

przy biletomacie SPP ul. Jackowskiego 53;

6)

przy biletomacie SPP ul. Bukowska 29;

7)

północno-wschodnia strona skrzyżowania ul. Bukowska- Kraszewskiego (przy
sklepie Biedronka);

8)

na wysokości nieruchomości Słowackiego 43;

9)

na wysokości nieruchomości Słowackiego 8;

10) przy biletomacie SPP ul. Janickiego 22;
11) na wysokości nieruchomości Zwierzyniecka 24;
12) na wysokości nieruchomości Plac Asnyka 3;
13) na wysokości nieruchomości Reja 5;
14) na wysokości nieruchomości Kochanowskiego 7;
15) południowo zachodnia strona skrzyżowania ul. Mickiewicza i Słowackiego;
16) przy biletomacie ul. Mickiewicza 24;
17) ul. Rosevelta – Rondo Kaponiera przy hotelu Mercure;
18) ul. Rosevelta – zejście pod Kaponierę przy biurowcu Nowy Bałtyk;
19) przejście dla pieszych na ul. Bukowskiej przy biurowcu Nowy Bałtyk;
20) na wysokości nieruchomości Zwierzyniecka 3;
21) na wysokości nieruchomości Mickiewicza 18;
22) na wysokości nieruchomości Mickiewicza 15;
23) na wysokości nieruchomości Mickiewicza 5;
24) przy biletomacie SPP ul. Kochanowskiego 5;
25) przy biletomacie SPP ul. Poznańska 55A;
26) zachodnia strona przejścia dla pieszych na ul. Kościelnej przy wiadukcie kolejowym;
27) wschodnia strona przejścia dla pieszych na ul. Kościelnej przy wiadukcie kolejowym;
28) przy skrzyżowaniu ul. Mączna-Kościelna;
29) wschodnia strona skrzyżowania ul. Mylna-Jeżycka;
30) na wysokości nieruchomości Norwida 13;
31) ul. Jeżycka, na wysokości boiska szkolnego SP 23;
32) na wysokości nieruchomości Barzyńskiego 8;
33) północno-zachodnia strona skrzyżowania ul. Poznańska-Mylna.

data wpływu: 23.05.2019

UCHWAŁA NR II/24/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie

wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania
o zwiększenie w budżecie Miasta na rok 2019 środków finansowych
na remont dojścia do poradni na ul. Galla Anonima.

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt. 2 oraz § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr LXXVI/1115/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 zwiększenie kwoty zabezpieczonej w budżecie Miasta Poznania na rok
2019 na remont dojścia do poradni na ul. Galla Anonima.

§2
Wnioskuje się, aby:
1)

remontem został objęty także niewielki łącznik pomiędzy drogą do przychodni
a ul. Galla Anonima, którym wiele osób dociera do przychodni;

2)

zastosować równą nawierzchnię przyjazną dla pieszych i oznakowanie zgodne
z dokumentem "Standardy dostępności dla Miasta Poznania";

3)

zastosować rozwiązania techniczne (np. słupki, kolor nawierzchni, donice z zielenią),
które będą zapobiegać takiemu parkowaniu na obszarze wjazdu, które utrudnia
dojście do przychodni, dojechanie do niej wózkiem oraz przejazd karetek.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie

wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania
o zwiększenie w budżecie Miasta na rok 2019 środków finansowych
na remont dojścia do poradni na ul. Galla Anonima.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Jeżyce, Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, które odbyło się
3.04.2019, szacowany koszt remontu drogi do przychodni przy ul. Galla będzie ok. dwukrotnie większy
niż zaplanowane środki, a więc wyniesie ok. 700 tys. złotych. Jednocześnie na podstawie wizji lokalnej
ustalono, że:
1)

problemem jest dojście do przychodni także od strony ul. Galla Anonima;

2)

istniejące krawężniki i chodniki stanowią raczej barierę niż pomoc dla pieszych, w związku z tym
należy zastąpić je jednolicie płaską nawierzchnią;

3)

barierą dla pieszych jest ustawiczne parkowanie na drodze/dojeździe do przychodni.

W związku z powyższym oraz w świetle § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącym,
że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu
budżetu Miasta, a także § 9 ust. 1 stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności
poprzez wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta zadań dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

