data wpływu: 25.05.2020

UCHWAŁA NR XIV/94/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie

wniosku

do

wydziałów

i

miejskich

jednostek

organizacyjnych

o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1, 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 Zdrowia i Spraw Społecznych
środków nierozdysponowanych w wysokości 15 000 zł na zadanie „Zakup sprzętu do walki
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 dla miejskiego szpitala im. J. Strusia”.

§2
Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 9 000 zł, przekazanych przez
Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału Kultury (Estrada Poznańska) z zadania
„Organizacja festynu osiedlowego Dni Jeżyc" oraz środków w wysokości 450 zł, przekazanych
przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta z zadania „Skład i druk czasopisma osiedlowego” do Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych na zadania:
1) „Zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej”,
kwota 1 450 zł;
2) „Zakup

środków

ochrony

osobistej

dla

Ginekologiczno-Położniczego

Szpitala

Klinicznego przy ul. Polnej”, kwota 4 000 zł;
3) „Zakup środków ochrony osobistej dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei”, kwota
4 000 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

wniosku

do

wydziałów

i

miejskich

jednostek

organizacyjnych

o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020
r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital Miejski im. J. Strusia został zobowiązany do zmiany
profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem
zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 z terenu miasta Poznania i województwa
wielkopolskiego.
Od początku epidemii mieszkańcy zwracali się do Rady Osiedla Jeżyce o przeznaczenie środków,
oddanych do dyspozycji Osiedlu, na ratowanie życia i zdrowia mieszkańców, w tym na dofinansowanie
zakupu respiratora i karetki.
W związku z przywróceniem możliwości podejmowania uchwał, Rada Osiedla Jeżyce postanawia
przekazać środki finansowe na wsparcie Szpitala Miejskiego im. J. Strusia poprzez zakup sprzętu
potrzebnego do walki z epidemią. Postanawia się również przeznaczyć środki finansowe na środki
ochrony osobistej dla dwóch szpitali oraz Domu Pomocy Społecznej, położonych na terenie Osiedla
Jeżyce.
Środki przewidziane wcześniej na festyn „Dni Jeżyc” nie będą mogły zostać wydatkowane z uwagi
na brak możliwości zorganizowania takiego wydarzenia w okresie pandemii. Z kolei część środków
z zadania „Skład i druk czasopisma osiedlowego” nie zostanie już wykorzystana, ponieważ koszt tego
zadania okazał się mniejszy o 1 900 zł od zaplanowanego. Środki z tych dwóch zadań można więc
przeznaczyć na wsparcie podmiotów zmagających się z pandemią.
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: 25.05.2020

UCHWAŁA NR XIV/95/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie

wniosku

do

wydziałów

i

miejskich

jednostek

organizacyjnych

o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1, 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 Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa środków nierozdysponowanych w wysokości 15 000 zł na zadanie „Zakup
sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu”.
§2
Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 1 450 zł, przekazanych
przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta z zadania „Skład i druk czasopisma osiedlowego” do Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa na zadanie „Zakup środków ochrony osobistej dla Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Poznaniu”.
§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

wniosku

do

wydziałów

i

miejskich

jednostek

organizacyjnych

o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
W związku ze stanem epidemii oraz podejmowanymi działaniami ratowniczymi przez strażaków Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
zabezpieczającej m.in. obszar Osiedla Jeżyce, dowódca jednostki bryg. Jarosław Kuśmirek zwrócił się
do Rady Osiedla Jeżyce o wsparcie.
W wiadomości e-mail z 29 kwietnia 2020 r. dowódca bryg. Jarosław Kuśmirek poinformował,
że w obszarze chronionym JRG nr 2 znajduje się wiele szpitali, z którymi jego jednostka na bieżąco
współpracuje, m.in.:
•

Szpital Kliniczny nr 2

im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego, ul Grunwaldzka 16/18,
•

Szpital

Kliniczny

im.

Heliodora

Święcickiego

Uniwersytetu

Medycznego

im.

Karola

Marcinkowskiego, Przybyszewskiego 49,
•

Szpital Kliniczny Ginekologiczno – Położniczy, ul. Polna 33,

•

Szpital św. Rodziny, ul. Jarochowskiego 18,

•

Szpital HCP, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194.

Zgodnie z otrzymanymi poleceniami przed każdym z ww. szpitali strażacy Państwowej Straży Pożarnej
rozłożyli namioty, które pełnią funkcję polowych izb przyjęć.
Strażacy JRG nr 2 interweniują także w ramach wsparcia innych jednostek poza swoim obszarem,
m. in. dwukrotnie w dniach 16 i 18 kwietnia br. byli dysponowani do alarmu z monitoringu pożarowego
w jednym z hoteli w Poznaniu zaadoptowanym na izolatorium, gdzie przebywało wówczas 47 osób
zarażonych wirusem SARS-CoV-2 potwierdzonych odpowiednim testem na chorobę COVID-19.
Dodatkowo w strukturach jednostki działają ratownicy medyczni, którzy poza służbą wspierają system
Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Rada Osiedla Jeżyce postanawia przychylić się do wniosku i przekazać środki na zakup sprzętu
niezbędnego do podejmowania interwencji mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 oraz zakup środków ochrony osobistej.
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: 25.05.2020

UCHWAŁA NR XIV/96/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie

wniosku

do

wydziałów

i

miejskich

jednostek

organizacyjnych

o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1, 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
1. Wnioskuje się o rezygnację z realizacji zadań przekazanych przez Osiedle, ujętych w planie
finansowym Wydziału Kultury (Estrada Poznańska):
1) „Organizacja spotkań integracyjnych dla seniorów w Domu Tramwajarza”, kwota 2 000
zł;
2) „Organizacja zabaw dla seniorów w Domu Tramwajarza”, kwota 2 088 zł;
2. Wnioskuje się o rezygnację z realizacji zadań przekazanych przez Osiedle, ujętych w planie
finansowym Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
1) „Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację cyklu wycieczek
integracyjno-krajoznawczych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów
publicznych”, kwota 4 520 zł;
2) „Integracja

międzypokoleniowa

mieszkańców

poprzez

organizację

warsztatów

krytycznego myślenia dla młodych i starszych przez organizacje niezaliczane do sektora
finansów publicznych”, kwota 6 000 zł.
3. Wnioskuje się o przeniesienie środków, o których mowa w ust. 1 i 2 do Wydziału Kultury
na zadanie

„Organizacja

działań

artystycznych,

animacyjnych

i

integracyjnych

dla mieszkańców osiedla”.
4. Wnioskuje się o przeniesienie środków w wysokości 10 000 zł przekazanych przez Osiedle,
ujętych w planie finansowym Wydziału Kultury (Estrada Poznańska) z zadania „Organizacja
festynu osiedlowego Dni Jeżyc” na zadanie „Organizacja działań artystycznych,
animacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców osiedla”.

§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 planie finansowym na 2020 rok.

W związku z trudnościami w realizacji zadań skierowanych do seniorów, grupy obecnie szczególnie
chronionej, postanawia się przenieść środki na działania artystyczne, animacyjne i integracyjne
dla mieszkańców osiedla, prowadzone w formie możliwej do zrealizowania w czasach pandemii.
Również środki przewidziane wcześniej na festyn „Dni Jeżyc” nie będą mogły zostać wydatkowane
z uwagi na brak możliwości zorganizowania takiego wydarzenia w okresie pandemii.
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: 25.05.2020

UCHWAŁA NR XIV/97/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie

ustalenia listy priorytetów w zakresie robót budowlanych polegających
na wymianie nawierzchni chodników na 2020 rok.

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz § 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
Ustala się jako priorytet w zakresie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni
chodników na 2020 rok wymianę nawierzchni chodnika na pl. Adama 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 robót budowlanych polegających
na wymianie nawierzchni chodników na 2020 rok.

W piśmie DOR.0711.5.5.2.2020 z 5 stycznia 2020 r. Zarząd Dróg Miejskich poinformował o kwocie 250
tys. zł. pochodzącej z poprawki wniesionej do budżetu Miasta Poznania przez pana Łukasza Mikułę,
Radnego Miasta Poznania. Na spotkaniu 10 marca 2020 r. ZDM przekazał, że ww. środki przeznaczone
są na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników na terenie Osiedla Jeżyce.
Jednocześnie okazało się, że środki celowe dostępne co roku Osiedlu Jeżyce na remonty dróg i ulic
zostały tym razem radykalnie obniżone, tak że nie będzie możliwe wykonanie postulowanego przez Radę
Osiedla Jeżyce od 2016 r. remontu bardzo zniszczonego chodnika przy pl. Asnyka. Z uwagi na powyższe
oraz biorąc pod uwagę opracowywanie przez jednostki miejskie projektu objęcia pl. Asnyka strefą
zamieszkania, postanawia się, że na remont chodnika przy tej ulicy należy przeznaczyć środki z funduszu
ustanowionego poprawką pana Radnego Łukasza Mikuły. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie prac
remontowych i prac polegających na zmianie organizacji ruchu w tym samym czasie.
W związku z powyższym oraz na podstawie § 8 pkt 3 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego, że 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: 25.05.2020

UCHWAŁA NR XIV/98/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 11 maja 2020 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 X/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 jako priorytet w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg
wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2020 r.:
1) doraźną naprawę interwencyjną chodnika przy ul. Wąskiej po stronie południowej;
2) remont nawierzchni jezdni na ul. Adama Asnyka i pl. Adama Asnyka.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Traci moc Uchwała Nr VI/43/VII/2019 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.
§4
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.

Uchwałą nr VI/43/VII/2019 z dnia 31 lipca 2019 Rada Osiedla postanowiła przeznaczyć środki celowe
naliczone na 2020 rok na dalsze remonty chodników, tym razem przy pl. Asnyka oraz ul. Mącznej.
Jednakże na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w dniu 10 marca 2020 r.
okazało się, że środki celowe naliczone dla osiedli zostały radykalnie obniżone, ponieważ są one
pochodną środków na remonty ulic dla ZDM, a te zostały drastycznie ucięte. Zgodnie z Zarządzeniem
Prezydenta Nr 476/2019/P z 31 maja 2019 r. w sprawie zasad planowania zadań jednostek
pomocniczych Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości, środki celowe to 26% budżetu ZDM
na remonty dróg, co w tym roku daje w sumie tylko ok. 650 tys. zł na 42 osiedla. Dalszy podział
ww. środków uwzględnia powierzchnię i rodzaj nawierzchni ulic. W przypadku Osiedla Jeżyce środki
wyliczone w ten sposób to 14 426 zł. Tej wielkości środki są niewystarczające na to, aby wykonać
jakikolwiek remont chodnika. Dlatego, wskazuje się doraźną naprawę interwencyjną chodnika
przy ul. Wąskiej po stronie południowej oraz, zgodnie z propozycją ZDM, naprawę nawierzchni jezdni
przy ul. Asnyka i pl. Asnyka, zdaniem ZDM należących do szczególnie zniszczonych.
W związku z powyższym. oraz na podstawie z § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego,
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., stanowiącego, 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: 25.05.2020

UCHWAŁA NR XIV/99/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie

zaopiniowania koncepcji budowy wiaduktu kolejowego pod linią kolejową
nr 351 w ciągu ul. Kościelnej i Nad Wierzbakiem.

Na podstawie § 8 pkt 2 i 3 oraz § 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 44, poz. 4528), uchwala się, co następuje:

§1
1. Opiniuje się negatywnie koncepcję budowy wiaduktu kolejowego pod linią kolejową
nr 351 w ciągu ulicy Kościelnej i Nad Wierzbakiem.
2. Szczególne zastrzeżenia zgłasza się do tych wariantów koncepcji, które zakładają
poprowadzenie pod linią kolejową więcej niż dwóch pasów jezdni.
§2
Wnioskuje się o poprzedzenie decyzji o budowie wiaduktu i jego ewentualnym kształcie analizą
wpływu jego powstania na natężenie ruchu na ulicach Osiedla Jeżyce oraz Osiedla Sołacz,
upublicznieniem wyników tych analiz i informacji o celowości proponowanego projektu
oraz konsultacjami społecznymi.
§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

zaopiniowania koncepcji budowy wiaduktu kolejowego pod linią kolejową
nr 351 w ciągu ul. Kościelnej i Nad Wierzbakiem.

MOST-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. pismem PM-045/2020 z 13 marca br. zwrócił się do Osiedla
o zaopiniowanie koncepcji dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiaduktu kolejowego pod linią
kolejową nr 351 w ciągu ul. Kościelnej i Nad Wierzbakiem”, przygotowanej na zlecenie Poznańskich
Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.
Planowana inwestycja obejmuje ul. Kościelną i nowy przebieg (projektowany) ul. Św. Wawrzyńca
oraz leżące na terenie Osiedla Sołacz ulice Nad Wierzbakiem i Grudzieniec. W zakres inwestycji wchodzi
budowa wiaduktu kolejowego oraz przebudowa fragmentów ul. Kościelnej i ul. Nad Wierzbakiem.
Opracowanie zostało wykonane bardzo profesjonalnie i zawiera szczegółowy opis czterech wariantów
budowy ww. wiaduktu, z których dwa zakładają pozostawienie istniejącego tunelu jako trasy pieszorowerowej oraz budowę nowego, trzyjezdniowego wiaduktu, a dwa – jego rozebranie i budowę nowego
wiaduktu trzy- lub czterojezdniowego, a obok niego – trasy pieszej i rowerowej.
Realizacja

takiego

przedsięwzięcia

miałaby

zasadniczy

wpływ

na

funkcjonowanie

Miasta,

a w szczególności Jeżyc i Sołacza. Osiedle Jeżyce nie otrzymało jednak informacji o celowości
wykonania inwestycji oraz jej wpływie na natężenie ruchu i komfort zamieszkiwania na Osiedlach Jeżyce
i Sołacz. Zgodnie z analizami wykonanymi w 2017 r. przez Biuro Inżynierii Transportu na zlecenie
Zarządu Dróg Miejskich na potrzeby „Wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na terenie Jeżyc
w Poznaniu”, ul. Kościelną już w chwili obecnej jest obciążona ruchem tranzytowym (trasy nr 9, 15 i 16,
s. 14 i 17 ww. opracowania), a w godzinach popołudniowego szczytu pod istniejącym wiaduktem
przejeżdża ponad tysiąc pojazdów. Należy się zatem obawiać, że budowa wiaduktu znacząco
zintensyfikowałaby ruch samochodowy na ulicach Jeżyc, a w szczególności na ul. Kościelnej,
Poznańskiej, Jeżyckiej, Św. Wawrzyńca i Polnej, zachęcając do ominięcia I i II ramy komunikacyjnej.
Być może ideą stojącą za budową wiaduktu jest chęć ułatwienia wjazdu i wyjazdu na osiedle
mieszkańcom Jeżyc, w tym mieszkańcom nowo powstających osiedli w północno-zachodniej części
osiedla. Należy jednak przypuszczać, że stworzona przez wiadukt podaż transportowa bardzo szybko
zostałaby zagospodarowana przez ruch tranzytowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy brak jest przedłużenia
ul. Św. Wawrzyńca do ul. Pułaskiego, tak że natężenie ruchu i zatory na ul. Kościelnej byłyby większe
niż w przypadku pozostawienia obecnego wiaduktu.

Zachęta do korzystania z indywidualnego transportu samochodowego, którą wygenerowałaby budowa
wiaduktu, a tym bardziej wiaduktu kilkujezdniowego, stałaby też w sprzeczności z założeniami polityki
transportowej realizowanej obecnie przez Miasto Poznań i obowiązującą Strategią Rozwoju Miasta.
W świetle tych dokumentów należałoby raczej:
•

uruchomić linię autobusową przebiegającą przez nowo powstający odcinek ul. Św. Wawrzyńca
i zapewnić jej priorytet przejazdu na nowo powstających skrzyżowaniach,

•

wybudować dodatkowe połączenie pieszo-rowerowe między Jeżycami a Sołaczem, które odciążyłoby
intensywnie użytkowaną trasę pieszo-rowerową, przebiegającą ulicami Kościelną i Nad Wierzbakiem,
dla której wąskim gardłem jest jednometrowe przejście pod obecnie istniejącym wiaduktem.

Szczególnie negatywnie należy ocenić:
•

warianty zakładające w którymkolwiek kierunku ruch dwujezdniowy, a w szczególności, jeśli jeden
z dwóch pasów nie byłby buspasem, lecz zwykłym pasem jezdni (jednak nawet w tym wypadku
nie wydaje się to konieczne, ponieważ w łatwy sposób można zagwarantować pierwszeństwo
autobusom włączającym się do wspólnego ruchu jednojezdniowego na odcinku samego tunelu).
Sprzyjałoby to silnej intensyfikacji natężenia ruchu oraz – z uwagi na bardzo dużą szerokość jezdni rozwijania wysokich prędkości, zarówno w samym tunelu, jak i na ul. Kościelnej,

•

założenie o poruszaniu się pojazdów przed tunelem i w tunelu z prędkością aż 50 km/h, które być
może wpływa też na ograniczenie widoczności, o którym mowa w opracowaniu.

Opracowanie nie zawiera kosztorysu, można jednak przypuszczać, że kwota potrzebna na tak dużą
inwestycję sięga co najmniej kilkunastu milionów. Tymczasem środków brakuje na drogę znacznie
bardziej kluczową dla realizacji celów obowiązujących w Poznaniu strategicznych dokumentów i obsługę
transportową Jeżyc, jaką jest przedłużenie ul. Św. Wawrzyńca od ul. Kościelnej do ul. Pułaskiego.
Dlatego wnioskuje się o poprzedzenie decyzji o budowie wiaduktu (i wówczas – wyboru jego
ewentualnego wariantu) analizą wpływu jego powstania na natężenie ruchu na ulice Osiedla Jeżyce oraz
Osiedla Sołacz, upublicznieniem wyników tych analiz i informacji o celowości proponowanego projektu
oraz konsultacjami społecznymi.
W związku z powyższym, w świetle § 8 pkt 2 i 3 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego, że do zadań
Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie funkcjonowania i rozwoju infrastruktury
technicznej oraz lokalnych dróg, chodników i parkingów, a także § 9 ust. 1 pkt 9, zgodnie z którym
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: 25.05.2020

UCHWAŁA NR XIV/100/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie wskazania lokalizacji stojaków dla rowerów i słupków blokujących.

Na podstawie § 8 pkt 3 oraz § 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 w załączniku do uchwały lokalizacje stojaków dla rowerów i słupków blokujących,
ograniczających nielegalne parkowanie.
§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 stojaków dla rowerów i słupków blokujących.
Ustawienie stojaków dla rowerów i słupków blokujących, ograniczających nielegalne parkowanie nastąpi
w ramach realizacji zadań znajdujących się w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich:
1) „Stojaki rowerowe - zakup i montaż nowych oraz zmiana lokalizacji części istniejących stojaków”
(6 500 zł);
2) „Zakup i montaż słupków ograniczających nielegalne parkowanie w miejscach uzgodnionych
z ZDM” (10 000 zł);
W związku z powyższym oraz na podstawie § 8 pkt 3 stanowiącego, że do zadań Osiedla należą
działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie lokalnych dróg, chodników i parkingów oraz § 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: 25.05.2020

UCHWAŁA NR XIV/101/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie

wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przeprowadzenie badań
gruntowych.

Na podstawie § 8 pkt 4 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 44, poz. 4528), uchwala się, co następuje:

§1
Występuje się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Poznania o przeprowadzenie badań
gruntowych na terenie po zlikwidowanych zakładach przemysłowych przy ul. Mylnej, na którym
Osiedle planuje utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci.
§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 Prezydenta Miasta Poznania o przeprowadzenie badań
gruntowych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, zarządzający przedmiotową nieruchomością przy ul. Mylnej,
na której Osiedle planuje utworzyć ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, pismem GN-XII.6823.3.8.2018
z 18 lipca 2019 r. poinformował Osiedle, że nie dysponuje badaniami gruntu dla tego terenu, nie posiada
również środków finansowych do przeprowadzenia rekultywacji, gdyby okazała się ona konieczna.
Osiedle zwróciło się do WGN o powyższą informację, ponieważ w przeszłości na terenie tym znajdowały
się zakłady obróbki metali oraz sprzętu motoryzacyjnego, które po likwidacji zostały rozebrane.
Nie ma jednak potwierdzenia, czy usunięta została także infrastruktura podziemna i czy grunt nie jest
skażony zanieczyszczeniami poprzemysłowymi.
Rada Osiedla Jeżyce uchwałą Nr VI/40/VII/2019 z 31 lipca 2019 postanowiła przeznaczyć kwotę 10 tys.
zł na zadanie „Wykonanie badań gruntowych na terenie po zlikwidowanym zakładzie przemysłowym
przy ul. Mylnej” i przekazać je do realizacji WGN, który jednak pismem GN-XVI.6845.3.15.2019
z 27 sierpnia 2019 r. nie wyraził zgody na przyjęcie zadania.
Na spotkaniu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Wydziałem Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta 18 października 2019 roku ustalono, że WGN przeprowadzi rozeznanie dotyczące
kosztów badań stanu gruntu, jakie trzeba wykonać przed rozpoczęciem inwestycji. Następnie potrzebne
będzie podjęcie decyzji dotyczącej przeprowadzenia badań na poziomie prezydenckim.
Na spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania panem Bartoszem Gussem 21 października 2019
roku potwierdzono, że WGN przeprowadzi rozeznanie rynku dotyczące kosztów badań gruntu. WGN
pismem GN-XVI.6845.3.6.2019 z 3 lutego 2020 r. przekazał informację o kwotach pozyskanych ofert.
Rada Osiedla Jeżyce uchwałą Nr XII/80/VII/2020 z 13 lutego br. postanowiła przeznaczyć kwotę 8 tys. zł
ze środków nierozdysponowanych, wnioskując do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przyjęcie
zadania do realizacji. WGN pismem GN-XVI.6845.3.6.2019 z 26 lutego 2020 r. poinformował, że miał
jedynie oszacować koszt wykonania powyższych prac, a przeprowadzenie badań powinno zostać
zlecone w ramach realizacji przez Radę Osiedla Jeżyce inwestycji.
Z uwagi na fakt, że warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest stwierdzenie braku przeszkód
do lokalizacji placu zabaw w proponowanym miejscu, wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania
o przeprowadzenie badań gruntowych.

W związku z powyższym, w świetle § 8 pkt 4 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego, że do zadań Osiedla
należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji, a także
§ 9 ust. 1 pkt 5, zgodnie z którym 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

