
data wpływu: 6.09.2019 

UCHWAŁA NR VII/50/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 5 września 2019 r. 
 
 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o czasową instalację kamer 
monitoringu miejskiego w miejscach systematycznego naruszania 
porządku publicznego na Osiedlu Jeżyce.  

 

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

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

 
§ 1 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o zainstalowanie na niezbędny okres czasu 

kamer monitoringu miejskiego w następujących lokalizacjach, w których systematycznie 

dochodzi do naruszania porządku publicznego: 

- narożnik ul. Kraszewskiego i ul. Szamarzewskiego, 

- pl. Asnyka od strony południowej, 

- pl. zabaw na ul. Mickiewicza. 

 

§ 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 czasową instalację kamer 

monitoringu miejskiego w miejscach systematycznego naruszania 
porządku publicznego na Osiedlu Jeżyce.  

 
 
W związku z naruszaniem porządku publicznego (picie alkoholu w miejscach publicznych, dewastacja 

mienia, zakłócanie ciszy nocnej pod wpływem alkoholu, zaśmiecanie terenu itp.) członkowie Rady 

Osiedla i mieszkańcy systematycznie zgłaszają Policji i Straży Miejskiej konieczność interwencji 

w okolicach: 

- sklepu z całodobową sprzedażą alkoholu na skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego i Szamarzewskiego, 

- placu zabaw na pl. Asnyka (w sąsiedztwie wysokich drzew ograniczających widoczność z ulicy), 

- placu zabaw przy ul. Mickiewicza. 
 

Interwencje te poprawiają sytuację tylko chwilowo i stanowią duże obciążenie czasowe i kadrowe             

dla służb miejskich i porządkowych. Jednocześnie dzięki działaniom Miasta, przy współpracy                     

z Radami Osiedli, pojawiają się pozytywne doświadczenia przeciwdziałania podobnym zjawiskom 

przez montaż w takich miejscach kamer monitoringu miejskiego, o czym informował pan Michał 

Lemański, zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Głosie 

Wielkopolskim z 20.05.2019 r.  

 
W ocenie Rady Osiedla w przypadku proponowanych lokalizacji sytuacją powinna szybko się 

poprawić, a więc uzasadnione jest użycie kamer mobilnych (instalowanych tylko na pewien okres 

czasu, bez konieczności kosztownych instalacji infrastrukturalnych), nie wymagających wysokich 

nakładów. 

 

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

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta 
z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest uzasadnione. 
 

 
Przewodniczący Zarządu  

Osiedla Jeżyce 
 

(-) Filip Schmidt 



data wpływu: 6.09.2019 

UCHWAŁA NR VII/51/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 5 września 2019 r. 
 

 

w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta                    
o dokonanie zmian w planie finansowym 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 

1. Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta środków nierozdysponowanych w wysokości 3 500,00 zł na 

zadanie „Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania”. 

2. Łączna kwota na zadaniu „Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania” 

wynosić będzie 26 000,00 zł. 

 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodnicząca 
Rady Osiedla Jeżyce 

 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

  

 

w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta                    
o dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 rok. 
 

 
 
Przeniesienie środków finansowych wynika z konieczności wymiany wyeksploatowanych kiwaczków, 

naprawy ogrodzenia, wykonania tablic informacyjnych i ustawienia nowego niskiego drewnianego 

płotka przy huśtawce wahadłowej na placu zabaw przy ul. Kadłubka, na terenie przekazanym Osiedlu 

Jeżyce do zarządzania i korzystania. Przeprowadzone rozeznanie rynku wykazało, że środki                    

na zadaniu „Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania” zaplanowane na wykonanie 

ww. prac w kwocie 2 500,00 zł są niewystarczające w stosunku do zakresu koniecznych prac.                 

W związku z powyższym Rada Osiedla postanawia zwiększyć środki finansowe przeznaczone                       
na ww. zadanie. 

 

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: 6.09.2019 

UCHWAŁA NR VII/52/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 5 września 2019 r. 
 
 

w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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, zgodnie z załącznikami, projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020.  

 

 

§ 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 projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 
2020. 

 

W związku z uchwałą Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 
zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz § 28 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 pkt 9 

Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącym, że do zadań Rady należą wszystkie sprawy pozostające                  

w zakresie działania Osiedla w związku z czym Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez 

wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne 

Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący 
Zarządu Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/52/VII/2019 
Rady Osiedla Jeżyce 

z dnia 5.09.2019 r. 
 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Dodatkowa tablica ITS na Moście Teatralnym” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Przystanki wiedeńskie na rynku jeżyckim” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Przystanki wiedeńskie przy Rynku Jeżyckim” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/52/VII/2019 
Rady Osiedla Jeżyce 

z dnia 5.09.2019 r. 
 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Piękna SP71, lepsza szkoła-LEPSI MY!” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Naprawa zegara na wieży szkolnej” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Nauka zawodu i integracja środowiska lokalnego” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 7 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Boisko marzeń” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 8 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Remont placu zabaw- wewnętrzny dziedziniec szkolny” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 9 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Nowocześnie - pysznie, zdrowo i domowo!” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 10 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Koncert polskiego artysty, np. Michała Szpaka”  
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 11 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„EDUJeżyce - uczymy się przez zabawę!” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 12 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Rowerowy pakiet dla Jeżyc i Łazarza” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 13 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Bezpłatne szkolenia z programowania dla dzieci” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 14 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Małpi gaj na terenie Starego ZOO” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 15 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„Uratujmy Dom Tramwajarza!” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 16 do uchwały nr VII/52/VII/2019 

Rady Osiedla Jeżyce 
z dnia 5.09.2019 r. 

 
 
 

Opinia 
Osiedla Jeżyce 

 
o projekcie pn.  
„URBANATOR - Bezpieczna droga dla Jeżyc” 
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 

Lp. Kryterium 
 

Proszę 
wpisać 

(Tak/Nie) 
 

1. Czy projekt jest funkcjonalny? TAK 

2. Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? TAK 

3. Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? TAK 

4. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? TAK 

 Projekt jest rekomendowany do realizacji. TAK 

UZASADNIENIE  
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ) 
 
 

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 – 4 

 
 
 
 
 

 



data wpływu: 12.09.2019 
UCHWAŁA NR VII/53/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 5 września 2019 r. 
  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                    
na terenie Miasta Poznania. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 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 

Opiniuje się pozytywnie propozycję zmniejszenia limitu pozwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży z dotychczasowej liczby 760 do proponowanych 690. 

  

§ 2 

Opiniuje się negatywnie propozycję zwiększenia z 1000 do 1070 liczby pozwoleń 

na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

  

§ 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 projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                   
na terenie Miasta Poznania. 

  

Jak zaznaczono w projekcie uchwały Rady Miasta limit na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

wykorzystywany jest tylko w 66%, więc propozycja zmniejszenia o 70 jest w pełni uzasadniona. 
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych poprzez 

ograniczanie dostępności alkoholu stanowi podstawowy obowiązek gminy wynikający z przepisów 

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2018r. poz.2137 i 2244). 

Jednakże zawarte w projekcie uchwały Rady Miasta uzasadnienie dot. zwiększenia ilości punktów 

sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych zawierających między 4,5% i 18% alkoholu wydaje się 

stać w sprzeczności z duchem przytoczonej wyżej ustawy. Skoro limit się wyczerpał, to oznacza,               

że nie można wydawać więcej pozwoleń, a nie – że należy ten limit podnosić. W opinii Rady Osiedla 
limity powinny być zmniejszane, gdyż spożycie alkoholu w Polsce niepokojąco wzrosło i osiągnęło 

niebezpieczny pułap. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyraźnie mówi o utrudnianiu 

dostępu do alkoholu, co może być realizowane na 2 sposoby: 

1. Poprzez ograniczenie fizyczne, czyli zmniejszanie ilości pozwoleń na sprzedaż. 

2. Poprzez ograniczenia ekonomiczne, czyli wyższą cenę alkoholu. 

Jak wiadomo cena alkoholu w lokalach gastronomicznych jest wielokrotnie wyższa niż w sklepach, 

w związku z tym jest tutaj realizowane wspomniane ograniczenie ze względu na czynnik ekonomiczny. 

Zwiększanie ilości pozwoleń na sprzedaż alkoholu dla sklepów monopolowych jest zaprzeczeniem 

ducha ustawy. Miasto Poznań powinno mieć spójną i dalekowzroczną politykę antyalkoholową 
i stosować wszystkie możliwe metody zmniejszania spożycia alkoholu. 

W związku z powyższym oraz pismem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa nr DGR-

III.7340.6.138.2019 z 9 sierpnia 2019 r. i w świetle § 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: 11.09.2019 

UCHWAŁA NR VII/54/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 5 września 2019 r. 

 
w sprawie   diet dla członków organów Osiedla. 
 

 
Na podstawie § 41 ust. 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 

 
Postanawia się przyznać panu Filipowi Schmidtowi dietę za sierpień 2019 r. w wysokości 

895,00 zł. 
 

 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 
 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

Przewodnicząca 
Rady Osiedla Jeżyce 

 
 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak  



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

 

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 

 
Postanawia się przyznać dietę za sierpień 2019 roku panu Filipowi Schmidtowi z tytułu rekompensaty 

poniesionych kosztów. 
W związku z § 41 ust. 2 statutu Osiedla Jeżyce stanowiącym, że w ramach posiadanych środków 

Rada może przyznać diety członkom organów osiedlowych z zachowaniem zasad określonych             

w uchwale nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w sprawie 

zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek 

pomocniczych – osiedli oraz w związku z powyższym uzasadnieniem w celu zrekompensowania 

członkom organów osiedlowych poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem określonej funkcji 
oraz realizacją zadań osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
Przewodniczący Zarządu  

Osiedla Jeżyce 
 
 

(-) Filip Schmidt 



data wpływu: 6.09.2019 

UCHWAŁA NR VII/55/VII/2019 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 5 września 2019 r. 

 
w sprawie powołania Mobilnego Punktu do głosowania na projekty zgłoszone                

do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 

 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 13 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 

 
Powołuje się Mobilny Punkt do głosowania na projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020 na terenie Osiedla Jeżyce w Centrum Bukowska, przy ul. Bukowskiej 

27/29.  

 

 

§ 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 powołania Mobilnego Punktu do głosowania na projekty zgłoszone                

do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 

 
 

Osiedle powołuje Mobilny Punkt do głosowania na terenie Osiedla Jeżyce w Centrum Bukowska,              

które wspomoże proces głosowania poprzez wsparcie techniczne dla mieszkańców. 
 
W związku z powyższym oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 13 Statutu Osiedla stanowiącym,                                 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez współorganizowanie i wspieranie                 

inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do poprawy warunków ich życia, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

 
Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Jeżyce 
 

(-) Filip Schmidt 


