data wpływu: 14.02.2020

UCHWAŁA NR XII/78/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie

zaopiniowania zgłoszenia do konkursu „Najlepszy Dzielnicowy Miasta
Poznania”.

Na podstawie § 8 pkt 6 oraz § 9 ust. 1 pkt 7 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
Opiniuje się pozytywnie zgłoszenie pana sierż. sztab. Tomasza Kusiewicza do konkursu
„Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania”.

§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 zgłoszenia do konkursu „Najlepszy Dzielnicowy Miasta
Poznania”.

Sierżant sztabowy Tomasz Kusiewicz jest dzielnicowym odpowiedzialnym za rejon służbowy 205M,
leżący na terenie Osiedla Jeżyce. Pan Tomasz Kusiewicz jest osobą zawsze gotową do wysłuchania
innych i niesienia pomocy, współpracuje z Radą Osiedla oraz regularne komunikuje się z radnymi
w kwestiach dotyczących działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. To dzięki jego
staraniom i sumiennej pracy poprawiło się bezpieczeństwo w południowo-zachodniej części Osiedla,
w szczególności na boisku przy Szkole Podstawowej nr 71 i w jej okolicach. Dlatego z pełnym
przekonaniem rekomenduje się pana Tomasza Kusiewicza do tegorocznej edycji konkursu „Najlepszy
Dzielnicowy Miasta Poznania”.
W związku z powyższym, a także w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. b Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego,
że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie działań dotyczących porządku
bezpieczeństwa publicznego na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 14.02.2020

UCHWAŁA NR XII/79/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków wolnych naliczonych
dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty na 2020 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 planie finansowym Wydziału Oświaty na 2020 rok
w wysokości 7 000 zł, z zadania „Działania edukacyjne (Czyste powietrze w jeżyckich
przedszkolach - zakup oczyszczaczy powietrza)” na zadanie „Zakup pomocy dydaktycznych”
– Przedszkole nr 71.

§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 Wydziału Oświaty na 2020 rok.

W piśmie z dnia 5 lutego 2020 roku Dyrektor Przedszkola nr 71 „Pod Topolą” zwróciła się o zgodę
na zmianę przeznaczenia środków w wysokości 7 000 zł z zadania „Czyste powietrze w jeżyckich
przedszkolach - zakup oczyszczaczy powietrza” na zadanie w zakresie zakupu pomocy
dydaktycznych dla dzieci na działania związane z robotyką, kodowaniem i programowaniem,
rozwijające myślenie matematyczne przedszkolaków.
Przedszkole zajęło pierwsze miejsce w konkursie „Oddech Motyla” jako nagrodę otrzymując do każdej
sali profesjonalne oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania.
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: 14.02.2020

UCHWAŁA NR XII/80/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie

wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o dokonanie zmian
w planie finansowym na 2020 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 8 000,00 zł na zadanie „Wykonanie badań
gruntowych na terenie po zlikwidowanych zakładach 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 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o dokonanie zmian
w planie finansowym na 2020 rok.

Przeniesienie środków finansowych wynika z konieczności wykonania badań gruntowych na terenie
po zlikwidowanych zakładach obróbki metali oraz sprzętu motoryzacyjnego 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, a pismem GN-XVI.6845.3.6.2019 z 3.02.2020 r.
przekazał informację o kwotach pozyskanych ofert.
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: 20.02.2020

UCHWAŁA NR XII/81/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie

wyznaczenia kandydatów na członków komisji konkursowej programu
„Centrum Warte Poznania” na 2020 r.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. c uchwały 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
Wyznacza się panią Annę Sarbak jako kandydatkę na członkinię komisji konkursowej
programu „Centrum Warte Poznania” oraz

pana Marka Jerzaka jako kandydata

rezerwowego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Osiedla Jeżyce

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie

wyznaczenia kandydatów na członków komisji konkursowej programu
„Centrum Warte Poznania” na 2020 r.

W piśmie znak: Kl-II.526.1.2020 z 24 stycznia 2020 r., Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania
poinformował, że przystępuje do przygotowania kolejnej edycji konkursu Centrum Warte Poznania.
Celem konkursu jest zebranie pomysłów (programów i projektów artystycznych, edukacyjnych)
dających impuls kulturalnemu ożywieniu centralnych dzielnic Poznania i terenom nadwarciańskim
zawartym w ich obrębie. Realizacja powyższego zadania odbywa się na rzecz i przy udziale lokalnej
społeczności, co więcej - angażuje mieszkańców w działania uatrakcyjniające miejską przestrzeń.
Zgłoszone w pracach konkursowych koncepcje będą podlegały ocenie komisji konkursowej, w której
składzie znajdą się m.in. reprezentanci śródmiejskich rad osiedli, poznańskiego środowiska
naukowego oraz Urzędu Miasta.
W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 6 lit. c Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego,
że Osiedle realizuje zadania poprzez zgłaszanie właściwym organom Miasta kandydatów –
przedstawicieli Osiedla, na członków lub obserwatorów do komisji powołanych przez organy Miasta
w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Jeżyce

(-) Filip Schmidt

data wpływu: 14.02.2020

UCHWAŁA NR XII/82/VII/2020
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji nowych obwodów szkół podstawowych.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 8 pkt 4, § 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 propozycję nowych obwodów Szkoły Podstawowej nr 36 i Szkoły
Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy.

§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 propozycji nowych obwodów szkół podstawowych.

W związku z pismem Wydziału Oświaty znak: Ow-I.4421.1.1.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.,
oraz 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 oraz § 9 ust. 1 pkt 9
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

