
data wpływu: 13.03.2020 
UCHWAŁA NR XIII/89/VII/2020  

RADY OSIEDLA JEŻYCE 
z dnia 5 marca 2020 roku 

  
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla                       
za rok 2019. 

 

 
Na podstawie § 32 ust. 3 pkt 8 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 przyjąć sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za rok 2019, 

stanowiące integralną część uchwały. 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Osiedla. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodnicząca  

Rady Osiedla Jeżyce 
 
 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 
  



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla                       
za rok 2019. 

 
W związku z § 32 ust. 3 pkt 8 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącym, że do zadań Zarządu należy 

w szczególności przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu za dany rok 

oraz przedkładanie ich Radzie i Prezydentowi, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

  
 

Przewodniczący Zarządu  
Osiedla Jeżyce 

 
(-) Filip Schmidt                                                                                                         

 
 
 
 
 
  



Poznań, 20.02.2020 roku 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OSIEDLA JEŻYCE ZA 2019 ROK 
 

1) Skład Zarządu Osiedla Jeżyce 
 

W roku 2019 Zarząd Osiedla Jeżyce VI kadencji działał w składzie:  

• Filip Schmidt – Przewodniczący Zarządu 

• Wojciech Augustyniak – Zastępca Przewodniczącego 

• Jacek Piotrowski – Zastępca Przewodniczącego 

• Agata Wojtczak – Zastępczyni Przewodniczącego 

• Cezary Brudka – Członek Zarządu 

• Michał Czepkiewicz – Członek Zarządu 

 

W dniu  11 kwietnia 2019 roku został powołany Zarząd Osiedla Jeżyce VII kadencji 

w składzie: 

• Filip Schmidt – Przewodniczący Zarządu 

• Adam Dzionek – Zastępca Przewodniczącego 

• Jacek Piotrowski – Zastępca Przewodniczącego 

• Helena Zadumińska – Zastępczyni Przewodniczącego 

• Piotr Delimata – Członek zarządu 

• Paweł Głogowski – Członek zarządu 

 
2) Środki finansowe (środki wolne) 
 

840 006 zł – środki wolne w 2019 roku, w tym: 

164 521  zł – środki naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni  
544 485  zł – środki naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości 
131 000  zł – środki, które zwiększyły plan 2019 roku, w tym: 

121 000  zł –  środki niewykorzystane z 2017 roku 
10 000  zł –  zadanie „Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw 

    przy ul. Kadłubka” przesunięte z 2018 roku 
 



3) Realizacja uchwalonego przez Radę Osiedla planu wydatków Osiedla 
Jeżyce na rok 2019 

 

Zadania na łączną kwotę 839 936 zł przekazane zostały do realizacji następującym 

wydziałom Urzędu Miasta Poznania, jednostkom miejskim i samorządowym 

instytucjom kultury: 
 

OGRÓD ZOOLOGICZNY 
• 39 080 zł - Przygotowanie programu konserwatorskiego dot. zagospodarowania 

groty i alpinarium  

• 7 000 zł - Zakup i montaż ławki z przewijakiem w Starym Zoo 

 

WYDZIAŁ KULTURY I ESTRADA POZNAŃSKA 
• 20 000 zł - Organizacja festynu "Dzień Jeżyc" 

• 40 512 zł - Wyposażenie Domu Tramwajarza w meble 

• 9 500 zł - Rozwój dzieci przez sztukę i ruch - warsztaty z tańca, jogi, break dance, 

graffiti zakończone piknikiem rodzinnym z pokazem autorstwa dzieci 

• 1 000 zł - Organizacja imprezy kulturalno - ekologicznej dla mieszkańców osiedla  

 
WYDZIAŁ OŚWIATY 
• 13 100 zł – Działania edukacyjne  

• 12 462 zł – Działania kulturalne  

• 4 000 zł – Działania sportowe 
• 30 266 zł - Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich 

• 3 334 zł - Utrzymanie zieleni i infrastruktury 
• 68 130 zł – Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia 

• 200 000 zł - Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze 

konkursu („Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106” 

i „Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 Jarzębinka” ) 

 
 
 
 



WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
• 5 000 zł - Realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia 

na Osiedlu Jeżyce: poprawa wizerunku szkół, nowe formy współpracy rodziców 

z nauczycielami, intensyfikacja współpracy szkół z otoczeniem 

 

WYDZIAŁ SPORTU 
• 8 500 zł - Organizacja działań rekreacyjno-ruchowych dla seniorów z Jeżyc 

na terenie Term Maltańskich 

 
 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA: 
• 26 000 zł - Utrzymanie terenu przekazanego Osiedlu (plac zabaw 

przy ul. Kadłubka  i trawnik przyległy do placu)  

• 13 703 zł - Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kadłubka 

• 4 109 zł - Skład i druk czasopisma osiedlowego „Nasze Jeżyce” 

• 3 200 zł - Podsumowanie konkursu Zielony Poznań (zakup nagród i organizacja 

uroczystego podsumowania konkursu)   

• 800 zł - Zakup wiązanek kwiatów na obchody rocznicowe 

• 21 343 zł - Diety dla członków organów osiedl 

 

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH: 
• 10 000 zł - Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację 

wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców przez organizacje niezaliczane 

do sektora finansów publicznych 

• 7 154 zł - Integracja społeczności senioralnej osiedla poprzez organizację 

spotkań dla osób samotnych i starszych przez organizacje niezaliczane 

do sektora finansów publicznych 

• 6 393 zł - Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację 

zajęć ruchowych, z tańca, pilates i innych przez organizację niezaliczane 

do sektora finansów publicznych 

• 4 810 zł - Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych 

poprzez organizację spotkania Wigilijnego przez organizacje niezaliczane 

do sektora finansów publicznych 



• 2 000 zł - Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację 

spotkania bożonarodzeniowego na Placu Asnyka przez organizacje niezaliczane 

do sektora finansów publicznych 

 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: 
• 157 592 zł - Założenie zieleni na skwerze u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Janickiego 

• 43 948 zł - Budowa poduszek berlińskich przy skrzyżowaniach ulic - uspokojenie 

ruchu 

• 3 360 zł - Montaż koszy na śmieci w miejscach uzgodnionych z ZDM 

• 40 000 zł - Remont chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM 

• 15 000 zł - Rekultywacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz zakup, 

montaż i naprawa elementów małej architektury na terenie Osiedla 

• 11 640 zł - Zakup koszy na śmieci w miejscach uzgodnionych z ZDM 

• 7 000 zł - Zakup i montaż stojaków rowerowych w miejscach uzgodnionych 

z ZDM 

 

Informacja dot. kwot wydatkowanych na zadania realizowane przez wydziały 

i jednostki miejskie dostępna będzie po otrzymaniu sprawozdań od poszczególnych 

realizatorów, co nastąpi do końca marca br. Środki nierozdysponowane (w wysokości 

70 zł) i niewydatkowane, zaoszczędzone w 2019 roku na przetargach i wyborach 

ofert, zwiększą plan Osiedla Jeżyce na rok 2021.   

 

Realizując uchwalony przez Radę Osiedla plan wydatków, Zarząd w trakcie całego 

roku uczestniczył w wielu spotkaniach, uzgadniał, a następnie monitorował realizację 

zadań przez jednostki i wydziały oraz na bieżąco przygotowywał projekty uchwał 

Rady Osiedla dotyczące niezbędnych przesunięć w planie. 

 

4) Pozostałe środki finansowe 
 
W porozumieniu z placówkami oświatowymi i Wydziałem Oświaty, Uchwałą 

Nr XLVI/320/VI/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku, Rada Osiedla ustaliła następujący 

podział środków celowych na zadania powierzone w zakresie prac remontowych 

w placówkach oświatowych do realizacji w 2019 roku: 



1) Przedszkole Nr 71 – remont dachu – kwota 20 000 zł; 

2) Przedszkole Nr 86 – remont posadzki – kwota 10 000 zł; 

3) Przedszkole Nr 96 – remont sanitariatu – kwota 26 000 zł; 

4) Szkoła Podstawowa nr 23 – remont zaplecza i sanitariatów przy sali 

gimnastycznej – kwota 30 000 zł; 

5) Szkoła Podstawowa Nr 36 – wymiana stolarki okiennej – kwota 20 000 zł; 

6) Szkoła Podstawowa Nr 71 – wykonanie częściowej izolacji ścian piwnicy                     

– kwota 16 909 zł; 

7) Szkoła Podstawowa nr 92 – wymiana stolarki okiennej – kwota 20 000 zł. 

 

Uchwałą Nr II/7/VII/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, Rada Osiedla wyraził zgodę 

na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, z zadania 

„Remont zaplecza i sanitariatów przy sali gimnastycznej”, na zadanie „Remont 

łazienki dziewcząt na pierwszym piętrze” – Szkoła Podstawowa nr 23, kwota 

30.000 zł.  

 
W zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych 

i gminnych, Uchwałą Nr LII/355/VI/201 z dnia 7 marca 2019 roku, ustalono 

następującą listę zadań powierzonych do realizacji w 2019 roku (kwota 113 650 zł): 

 
1) ul. Sienkiewicza, odcinek między ul. Prusa a Reja, strona północna; 

2) ul. Krasińskiego, odcinek między ul. Roosevelta a Mickiewicza, obie strony; 

3) ul. Gajowa, odcinek między ul. Zwierzyniecką a Bukowską, strona wschodnia. 

 
Zarząd Dróg Miejskich zrealizował pierwszą z nich. 

Kolejna pula, o której decydowała Rada Osiedla, to środki w wysokości 1 569 646 zł, 

pochodzące z dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania. Są to środki w dyspozycji 

Zarządu Dróg Miejskich do wydatkowania w obszarze działania Rady Osiedla 

Jeżyce. Po zmianach w ciągu roku, Uchwałą Nr LI/346/VI/2019 z dnia 7 lutego 2019 

roku, Rada Osiedla ustaliła następującą listę priorytetowych zadań w zakresie 

przebudowy ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania na 2019 rok: 

 

1) opracowanie projektu organizacji ruchu dla ul. Gorczyczewskiego, 

poprzedzające remont chodnika, oraz jego skonsultowanie; 



2) remont chodnika na ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Polnej 

do ul. Długosza, z wyłączeniem odcinków wyremontowanych w ostatnich 

trzech latach przez dewelopera i w ramach napraw interwencyjnych; 

3) remont chodnika na ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Reja 

do ul. Kochanowskiego strona północna; 

4) remont chodnika na ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Kochanowskiego                           

do ul. Mickiewicza (dokończenie); 

5) remont chodnika na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Krasińskiego 

do Poznańskiej (strona zachodnia); 

6) remont chodnika na ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Poznańskiej                            

do ul. Dąbrowskiego z następującym podziałem: 

a) odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Krasińskiego - str. wschodnia, 

b) odcinek od ul. Krasińskiego do ul. Dąbrowskiego - str. zachodnia; 

7) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie lokalizacji 

zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) dla osób 

z niepełnosprawnościami w rejonie ulic Kassyusza i Galla Anonima.   

 

Rada Miasta zadecydowała jednak o przeznaczeniu całej kwoty przewidzianej 

na ww. inwestycje na dofinansowanie przebudowy ul. Jackowskiego, w związku z 

czym nie zostały one zrealizowane.  

 

5) Uchwały organów Osiedla 
 

W roku 2019 Zarząd Osiedla podjął 16 uchwał. Zarząd zarówno VI, jak i VII kadencji 

posiadał udzielone przez Radę Osiedla upoważnienie do wydawania opinii. 

Najważniejsze podjęte przez Zarząd uchwały to m.in.:  

 
VI kadencja: 

• zaopiniowanie zmienionego projektu wyniesionego skrzyżowania ulic Polnej            

i  Szamarzewskiego.   

• zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany 

uchwały Nr LVIII/779/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. 

w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich. 



• zaopiniowanie koloru nawierzchni modernizowanego boiska Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 106.  

• zaopiniowanie wniosku restauracji „Pan Gar” dotyczącego zagospodarowania 

terenu przez Domem Tramwajarza. 

• objęcie patronatem honorowym turnieju „Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo”.   

VII kadencja: 
• wyrażenie poparcia i zaopiniowania organizacji plenerowego wydarzenia 

edukacyjnego na skwerze zieleni przy ul. Kościelnej. 

• objęcie patronatem honorowym turnieju „Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo”.   

 

Realizując swoje statutowe zadanie, Zarząd Osiedla w roku 2019 przygotowywał 

projekty uchwał Rady Osiedla, a następnie, po podjęciu uchwał przez Radę, 

wykonywał je (w roku 2019 Rada Osiedla podjęła 84 uchwały). 

 
6) Zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu 

 
Plac zabaw przy ul. Kadłubka na bieżąco utrzymywany był w czystości i porządku 

przez firmę wyłonioną w przetargu, prowadzona była pielęgnacja drzew i krzewów, 

konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych, ogrodzenia i elementów małej 

architektury. Plac zabaw codziennie rano był otwierany, a wieczorem zamykany. 

Na terenie przyległym prowadzone były prace porządkowe i pielęgnacja zieleni. 

Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w comiesięcznych odbiorach prac 

utrzymaniowych na placu.  

W roku 2019 na placu zabaw, z uwagi na stopień zużycia, przeprowadzona została 

wymiana części urządzeń zabawowych. Tor przeszkód zastąpiono trzema 

urządzeniami (balans, siatka żółw i drabinka pozioma), a stare kwaczki wymieniono 

na nowe.   

 

7) Przygotowanie projektu planu wydatków Osiedla na 2020 rok 
 
Realizując swoje statutowe zadanie, Zarząd Osiedla prowadził prace związane 

z przygotowaniem projektu planu wydatków na rok 2020, uchwalonego następnie 

przez Radę Osiedla Uchwałą Nr VI/42/VII/2019 z dnia 31.07.2019 roku.   



 

Przewodniczący Zarządu  

Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 

 

  



data wpływu: 13.03.2020 
UCHWAŁA NR XIII/90/VII/2020  

RADY OSIEDLA JEŻYCE 
z dnia 5 marca 2020 roku 

 
 

w sprawie   zaopiniowania propozycji sektorów Strefy Płatnego Parkowania.  

 
 

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 negatywnie propozycję utrzymania podziału Strefy Płatnego Parkowania 

na Osiedlu Jeżyce na dwa sektory i postuluje się objęcie Osiedla jednym sektorem.  

 

 

§ 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 sektorów Strefy Płatnego Parkowania.  
 
Zarząd Dróg Miejskich pismem PP.0452.406.2020 z dnia 7 lutego 2020 r. przesłał do konsultacji 

propozycję podziału Strefy Płatnego Parkowania na sektory, zakładającą utrzymanie obecnie 

obowiązującego podziału Osiedla Jeżyce na sektory 3 i 4. W ocenie Osiedla lepszym rozwiązaniem 

może być scalenie ww. sektorów i objęcie całego Osiedla jednym sektorem. Podobną propozycję 

wysuwa się także na innych osiedlach.  
Otrzymana od ZDM propozycja została opublikowana na stronie internetowej Facebook i również 

w toku prowadzonej tam dyskusji pojawiło się wiele wypowiedzi na rzecz scalenia sektorów. 

 
Zaletą takiego rozwiązania byłyby: 

1) brak konieczności sprawdzania przez mieszkańców, gdzie dokładnie na Jeżycach wolno 

im zaparkować, a gdzie nie; 

2) wyeliminowanie sytuacji, w których mieszkaniec nie może zaparkować na miejscach 

położonych bardzo blisko miejsca jego zamieszkania, dotyczącej zwłaszcza ulic leżących 
na granicy sektorów lub blisko niej; 

3) ułatwienie mieszkańcom ulic, na których odsetek zajętych miejsc jest zazwyczaj wyższy, 

parkowania tam, gdzie liczba wolnych miejsc jest większa; 

4) uproszczenie pracy kontrolerów; 

5) oszczędności i łatwiejsza obsługa po stronie ZDM. 

 

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

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych 
przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 
  



data wpływu: 13.03.2020 
UCHWAŁA NR XIII/91/VII/2020 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 
z dnia 5 marca 2020 r. 

 

w sprawie wniosku o wyznaczenie miejsc postojowych dla dostaw na terenie 
Osiedla Jeżyce oraz usprawnienie systemu kontroli poprawnego 
wykorzystania takich miejsc.  

 
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 Zarządu Dróg Miejskich o wyznaczenie miejsc postojowych 

przeznaczonych dla dostaw w następujących lokalizacjach: 

1) na ulicy Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego; 

2) na ulicy Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Strzałkowskiego; 
3) na ulicy Wawrzyniaka na odcinku między ulicą Szamarzewskiego a Słowackiego. 

 
§ 2 

Wnioskuje się do Zarządu Dróg Miejskich oraz Straży Miejskiej o faktyczne egzekwowanie 

prawidłowego sposobu korzystania z miejsc postojowych przeznaczonych dla dostaw (postój 

do 15 minut). 

 
§ 3 

Wnioskuje się, aby miejsca postojowe przeznaczone dla dostaw posiadały wskazane 

godziny realizacji dostaw, a poza tymi godzinami były dostępne dla mieszkańców 

posiadających identyfikator Strefy Płatnego Parkowania. 

 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 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 o wyznaczenie miejsc postojowych dla dostaw na terenie 

Osiedla Jeżyce oraz usprawnienie systemu kontroli poprawnego 
wykorzystania takich miejsc.  

 
Tereny Osiedla Jeżyce – w szczególności rejony ulicy Dąbrowskiego, Kraszewskiego i Wawrzyniaka – 
są obszarami wyjątkowej na tle Poznania koncentracji punktów handlowych, usługowych                              

i gastronomicznych. Tego typu działalność wiąże się z realizacją dostaw. Z uwagi na ograniczoną ilość 

miejsca wyładunek ma często miejsce na chodniku lub w innych miejscach, gdzie postój pojazdów jest 

zabroniony. Powoduje to niebezpieczne sytuacje w postaci pojazdów dostawczych i ciężarowych 

(a więc mających duże gabaryty i ograniczoną widoczność) cofających po chodniku. Co roku w Polsce 

kilkunastu pieszych ginie w podobnych sytuacjach, dlatego zasadnym jest ograniczanie ich liczby przy 

jednoczesnym wychodzeniu naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców. 

Obecnie istnieją miejsca postojowe zastrzeżone dla dostaw na ulicy Dąbrowskiego oraz Prusa 
w pobliżu Rynku Jeżyckiego, na ulicy Kraszewskiego w pobliżu ulicy Jackowskiego oraz na ulicy 

Poznańskiej w pobliżu szpitala im. F. Raszei. Proponowane jest wyznaczenie kolejnych tego typu 

miejsc postojowych w innych miejscach Osiedla Jeżyce – na ulicy Dąbrowskiego na odcinku między 

Mostem Teatralnym a Rynkiem Jeżyckim (w rejonie skrzyżowań z ulicą Kochanowskiego oraz ulicą 

Strzałkowskiego), a także na ulicy Wawrzyniaka.  

W związku z powyższym, mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych oraz utrzymanie handlowego 

charakteru ulic, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Jeżyce, stanowiącego, że Osiedle 
realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

 

Przewodniczący 
Zarządu Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 
 

  



data wpływu: 13.03.2020 
UCHWAŁA NR XIII/92/VII/2020 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 5 marca 2020 r. 
 

w sprawie wniosku do Wydziału Oświaty i Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
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 Oświaty środków 

nierozdysponowanych w wysokości 8 000 zł na zadanie „Modernizacja monitoringu 

wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 36”.  
 

§ 2 
Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 

środków nierozdysponowanych w wysokości 37 000 zł na zadanie „Remont i modernizacja 

kuchni głównej w żłobku Kalinka”.  
 

§ 3 
Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 1 000 zł, przekazanych 

przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty SP 71 z zadania „Działania 

edukacyjne (Organizacja konkursu fotograficznego)” na zadanie „Organizacja akcji Jeżyce 

zdobywają kosmos” – SP 71. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 
 

§ 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 Wydziału Oświaty i Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 w piśmie z dnia 4 grudnia 2019 r. zwróciła się o wsparcie 

finansowe na modernizację monitoringu wizyjnego zainstalowanego i działającego w szkole, 

obejmującą wymianę kamer i systemu rejestrującego oraz instalację kamer zewnętrznych.  

Dyrektor Zespołu Żłobków Nr 2 w piśmie ZZ2-0141-1/15/20 z dnia 20 lutego 2020 r. zwróciła się 
o dofinansowanie remontu i modernizacji kuchni głównej w żłobku „Kalinka”, obejmujących wymianę 

wentylacji kuchni i wymianę wyposażenia. 

Rada Osiedla postanowiła przychylić się do wniosków placówek. 

W związku z zaoszczędzeniem kwoty 1 000 zł na zadaniu dotyczącym organizacji konkursu 

fotograficznego, Rada Osiedla postanowiła przeznaczyć ww. środki na zadanie „Organizacja akcji 

Jeżyce zdobywają kosmos”.  

 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, po uwzględnieniu potrzeb zgłaszanych przez placówki działające na terenie 
Osiedla, w świetle  § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiących, 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: 13.03.2020 
UCHWAŁA NR XIII/93/VII/2020 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 5 marca 2020 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 detaliczną 

napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

 
§ 2 

Opiniuje się negatywnie propozycję zwiększenia limitu pozwoleń na sprzedaż detaliczną 

napojów alkoholowych zawierających między 4,5% a 18% alkoholu. 

 

§ 3 
Postuluje się stopniowe zmniejszanie co roku limitu pozwoleń na sprzedaż wszelkiego 

rodzaju napojów alkoholowych do konsumpcji poza miejscem sprzedaży (sprzedaż 

detaliczną) i jednocześnie częściowe zastępowanie ich wzrostem pozwoleń na sprzedaż 

gastronomiczną. 

 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 
§ 5 

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. 

  

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). 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 należy 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.7340.6.18.2020 z 2 marca 2020 r. i 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 
 
 
 

 


