
data wpływu: 24.02.2020 

UCHWAŁA NR XII/83/VII/2020 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 
z dnia 13 lutego 2020 r. 

 
 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wprowadzenie strefy 

zamieszkania na placu Adama Asnyka. 
 
 
 
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 wprowadzenie strefy zamieszkania                    

na placu Adama Asnyka (tj. jezdni otaczającej plac Asnyka od południa i wschodu, poza 

ulicą Asnyka i ulicą Słowackiego). 

 

 

§ 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 wprowadzenie strefy 

zamieszkania na placu Adama Asnyka. 
 

Plac Asnyka cechuje się znikomym natężeniem ruchu samochodowego, ulica ta jest 

wykorzystywana niemal wyłącznie przez mieszkańców położonych przy niej kamienic.               

Już w tej chwili piesi korzystają czasem z jezdni. Dodatkowo ulica otacza plac zabaw,                           

a Rada Osiedla dąży do wyznaczenia wejścia na tenże plac zabaw także od strony placu 

Asnyka. 

 

Z kolei chodnik przy placu Asnyka jest w bardzo złym stanie i Rada Osiedla od 4 lat dążyła 

do jego wyremontowania. Zarząd Dróg Miejskich przyjął takie zadanie na rok 2020                  

(środki celowe). Przy tej okazji należy rozważyć przesunięcie parkowania samochodów                

na jezdnię, by nowo położony chodnik nie ulegał zniszczeniu tak jak dotychczasowy. 

Idealnym środkiem realizacji tego zamierzenia wydaje się wyznaczenie strefy zamieszkania, 

a w niej – miejsc postojowych usytuowanych na jezdni, wzdłuż chodnika. 

 

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 zasadne. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 

  



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XII/83/VII/2020 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

 

Zakres postulowanej strefy zamieszkania na placu Adama Asnyka: początek i koniec 

oznaczony na niebiesko, przebieg – na zielono. 

 

 
 

 

Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 

 

 

 

  



data wpływu: 24.02.2020 

UCHWAŁA NR XII/84/VII/2020 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 
z dnia 13 lutego 2020 r. 

 

w sprawie   zaopiniowania projektu skweru przy ul. Kościelnej 12/14. 

 
 

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 pozytywnie projekt skweru przy ul. Kościelnej 12/14 w Poznaniu (dz. 57, 58/1, 

60/1, 61/1 ark. 10 obręb Jeżyce). 

 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Przewodnicząca 
Rady Osiedla Jeżyce 

 

(-) Aleksandra Sołtysiak- Łuczak 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE  

 
 
w sprawie   zaopiniowania projektu skweru przy ul. Kościelnej 12/14. 

 

 
Miejski Konserwator Zabytków pismem MKZ-XI.4125.157.2019 z dnia 31 stycznia 2020 r. zwrócił się 

o zaopiniowanie projektu skweru przy ul. Kościelnej 12/14. Projekt przewiduje odchwaszczenie 

trawnika, wymianę ziemi w miejscach najbardziej narażonych na niszczenie przez psy i dosianie 

trawy. Od strony restauracji, mieszczącej się w sąsiednim budynku, ma powstać podest, z którego 
będą korzystać goście w sezonie wiosenno-letnim (poza sezonem podest będzie demontowany). 

Przewidziano możliwość poruszania się po podeście osób z niepełnosprawnościami. W otoczeniu 

podestu zaplanowano nasadzenia z głogu kolumnowego, opcjonalnie dosadzenie złotej odmiany 

pęcherznicy lub tawuły. Podest i parasole spełniają zalecenia zawarte w dokumencie „Wytyczne 

estetyczne dla ogródków letnich oraz stoisk promocyjnych w Poznaniu”. Przewidziano też postawienie 

ławek z katalogu mebli miejskich. 

 

Projekt z pewnością przyczyni się do poprawienia jakości tego terenu, który od lat marnieje. W 2018 r. 
Rada Osiedla zabiegała o powierzenie skweru Zarządowi Dróg Miejskich w celu jego rekultywacji, 

podobnej do tej, jaką wykonano na skwerze leżącym u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Janickiego. Niestety 

wniosek spotkał się z odmową. Cieszy jednak fakt, że  nie pozostanie niezagospodarowany. Rada 

Osiedla pragnie jedynie przypomnieć o wyrażonym w uchwale nr XLIV/306/VI/2018 wniosku 

o zagwarantowanie w umowie otwartego i ogólnodostępnego charakteru skweru i umożliwieniu 

korzystania z jego wnętrza, w tym trawnika, mieszkańcom. 

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: 24.02.2020 

UCHWAŁA NR XII/85/VII/2020 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 
z dnia 13 lutego 2020 r. 

 
 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających 

na celu powstanie przystanku „Jeżyce” w ramach Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. 

 
 
 
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 podjęcie działań mających na celu 

powstanie przystanku „Jeżyce” w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 

 

 

§ 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 podjęcie działań mających 

na celu powstanie przystanku „Jeżyce” w ramach Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. 

 
W związku z działaniami Miasta w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań, mającymi na celu 

rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz planowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

rozpoczęciem wykonania zadania pn. "Wstępne Studium Wykonalności dla Poznańskiego Węzła 

Kolejowego” Rada Osiedla Jeżyce wnioskuje o podjęcie działań mających na celu powstanie 

przystanku „Jeżyce” w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, zwracając się do Prezydenta Miasta 

Poznania o poparcie idei budowy ww. przystanku i podjęcie dialogu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

w tej sprawie.  

 
Jeżyce to jedno z najbardziej zurbanizowanych i najgęściej zaludnionych osiedli Poznania. W efekcie 

planowanych i trwających obecnie prac budowlanych powstanie kilka tysięcy mieszkań, co finalnie 

może wpłynąć niemal na podwojenie liczby mieszkańców osiedla. Wnioskowany przystanek będzie 

niezbędny do obsługi północnej części osiedla, gdzie w niedalekiej odległości od linii kolejowej, 

zaplanowane są największe inwestycje. Już teraz wielu z obecnych mieszkańców osiedla dojeżdża           

w celach zawodowych do podpoznańskich miejscowości. Uruchomienie przystanku w znacznym 

stopniu zwiększyłoby dla nich atrakcyjność transportu kolejowego, przyczyniając się do odciążenia 
ruchu samochodowego.  

 

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 zasadne. 

 

 
Wnioskodawca 

 

(-) Marek Jerzak 

 

  



data wpływu: 20.02.2020 

UCHWAŁA NR XII/86/VII/2020 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 
z dnia 13 lutego 2020 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” o zmianę 

lokalizacji stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego. 
 

 
 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 8 pkt 3 uchwały Nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta Poznania 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r.  

Nr 244, poz. 4528), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Opiniuje się pozytywnie wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej BLOK o zmianę lokalizacji stacji 

Poznańskiego Roweru Miejskiego, znajdującej się przy ul. Poznańskiej 51-53. 

 

 

§ 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 wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” o zmianę 

lokalizacji stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego. 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK”, administrator nieruchomości przy ul. Poznańskiej 

51,53 - Mickiewicza 1A, pismem L.dz. NT/799/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku zwrócił się 

do Rady Osiedla o zmianę lokalizacji stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego, położonego 

przy ww. nieruchomości. 

SM „BLOK” wskazuje, że stacja umniejsza i tak niewielką ilość miejsc parkingowych 

dostępnych dla mieszkańców, pogłębiając problem braku miejsca wywołanego między 

innymi przez sąsiedztwo szpitala, którego pracownicy, pacjenci i ich rodziny parkują w tym 

rejonie. SM „BLOK” podnosi również, że stacja nie została wykonana na wniosek tutejszych 

mieszkańców ani też jej lokalizacja nie była konsultowana ze Spółdzielnią. 

Decyzja o wykonaniu przedmiotowej stacji Roweru Miejskiego była konsultowana z Osiedlem 

(Uchwała Zarządu Osiedla nr 35/VI/2016 z dnia 26.09.2016 roku). Dla inwestycji uzyskano 

wszystkie wymagane decyzje administracyjne, w tym zgodę Zarządu Dróg Miejskich, 

Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i 

Zespołu ds. wizerunku i lokalizacji stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego. Uzgodniono też 

projekt zmiany organizacji ruchu.  

Zarząd Transportu Miejskiego pismem ZTM.TR.5102.23.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku 

poinformował SM „BLOK”, że nie widzi obecnie możliwości zmiany położenia stacji z uwagi 

na ścisłą zabudowę występującą na terenie Osiedla Jeżyce, wymiary stacji i konieczność 

zachowania standardów ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.  

Zarząd Dróg Miejskich w piśmie RO.400.1112.2019 z dnia 10.12.2019 r. poinformował S.M. 

”BLOK”, że obecnie opracowywana jest koncepcja zmiany organizacji ruchu, w której 

zmieniony zostanie sposób parkowania na ul. Poznańskiej.W ww. koncepcji zaproponowano 

przesunięcie stacji w kierunku ul. Mickiewicza. W związku z tym nie ma przeciwwskazań, aby 

spełnić prośbę S.M. „BLOK” w momencie wprowadzania opracowanego już projektu 

organizacji ruchu dla ul. Poznańskiej i Jeżyckiej. 



W związku z powyższym oraz w świetle § 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: 24.02.2020 

UCHWAŁA NR XII/87/VII/2020 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 
z dnia 13 lutego 2020 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej 
i ul. Jeżyckiej. 

 
 
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a uchwały Nr LXXVI/1153/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. 

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

§ 1 
1. Opiniuje się pozytywnie z uwagami projekt stałej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej 

i ul. Jeżyckiej. 

2. Uwagi do projektu, o którym mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodnicząca 

Rady Osiedla Jeżyce 
 
 
 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 



 UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE  

  
 

w sprawie  zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej 
i  ul.  Jeżyckiej. 

 
 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta pismem KPRM-XVIII.7221.1.86.2019 z dnia 

21 stycznia 2020 roku przekazało projekt stałej organizacji ruchu na ul. Poznańskiej i ul. Jeżyckiej.  

 

Od wielu lat do Rady Osiedla, miejskich urzędników oraz innych instytucji spływają skargi 

mieszkańców dotyczące problemów, z jakimi codziennie zmagają się na ulicy Poznańskiej i Jeżyckiej 

– są to w szczególności niebezpieczne przejścia dla pieszych, nienormatywnie wąskie chodniki, 

przekraczanie prędkości przez samochody oraz duży hałas. Ulice Poznańska i Jeżycka należą 
do najniebezpieczniejszych na Jeżycach. Wg danych z policyjnego Systemu Ewidencji Kolizji 

i Wypadków, w latach 2007-2019 doszło tam do 533 zarejestrowanych zdarzeń drogowych. Obie ulice 

są codziennie przemierzane i przekraczane przez bardzo wielu pieszych, w tym dzieci zmierzające 

do Szkoły Podstawowej nr 23, położonej przy ul. Jeżyckiej. 

 

W 2017 r. ze środków z planu wydatków Rady Osiedla zlecono opracowanie koncepcji, jak inaczej 

mogłyby wyglądać te ulice, a dyskusji mieszkańców na ten temat poświęcono osobny numer                   

„Naszych Jeżyc” (https://tinyurl.com/nj200). W 2018 r. Stowarzyszenie Chcemy Pięknych Jeżyc 
skierowało do władz miasta i Rady Osiedla podpisaną przez 2155 osób petycję dotyczącą 

poprawienia warunków poruszania się pieszych i bezpieczeństwa na jeżyckich ulicach 

(https://www.poznan.pl/mim/bm/news/inicjatywy-radnych,c,13/jacek-jaskowiak-poparl-jezycki-apel-

pieszych,114548.html), a jedno ze zdjęć, które towarzyszyło zbieraniu poparcia dla petycji ukazywało 

właśnie ul. Poznańską (https://www.petycjeonline.com/jezycki_apel_pieszych). Z kolei niedawna 

kontrola wojewody wskazała na kolejny problem w zakresie nieprawidłowej organizacji ruchu: 

w niektórych miejscach chodniki na ul. Poznańskiej mają zaledwie 1,2 metra szerokości, choć powinny 
mieć co najmniej 2 metry.  

 

Projekt odpowiada na problemy i postulaty opisane powyżej poprzez: 

- poszerzenie szerokości chodników dzięki przeniesieniu dużej części parkujących 

tam  pojazdów na jezdnię, umożliwiające swobodniejsze i bezpieczniejsze poruszanie 

się pieszym, zwłaszcza osobom mającym trudności z poruszaniem się, uczniom Szkoły 
Podstawowej nr 23 czy osobom z wózkami, 



- efektywne ograniczenie prędkości poprzez ograniczenie liczby pasów ruchu, zwężenie jezdni 

i  wlotów na skrzyżowania, korektę łuków skrzyżowań i wprowadzenie skrzyżowań 

równorzędnych, 

- zmniejszenie szerokości istniejących przejść dla pieszych, 

- wyznaczenie nowych przejść dla pieszych: na ul. Poznańskiej przy skrzyżowaniach 

z  ul.  Żurawia, Wąską, Kochanowskiego i Mickiewicza, a także na ul. Jeżyckiej 

przy skrzyżowaniu z Kochanowskiego, 

- wprowadzenie kontraruchu rowerowego i wyznaczenie kontrapasa na ul. Poznańskiej 
na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kościelnej, 

- montaż zabezpieczeń uniemożliwiających niezgodne z obowiązującymi przepisami 

parkowanie przed skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych, które ogranicza widoczność. 

 

Jednocześnie bez zmian ma pozostać organizacja ruchu na skrzyżowaniu 

Poznańska/Roosevelta/Libelta/Pułaskiego, a to właśnie światła na tym skrzyżowaniu decydują 
o przepustowości ulicy Poznańskiej. Z kolei ul. Jeżycka na dojeździe do Kościelnej będzie miała 

tak jak dotychczas dwa pasy ruchu: jeden do jazdy prosto i drugi w prawo. 

 

Dlatego opiniuje się projekt bardzo pozytywnie, zgłaszając jedynie pomniejsze uwagi i propozycje 

dotyczące poprawienia kilku szczegółowych rozwiązań. 

 

W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego, 
że  Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie projektów inwestycji 

i  przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący 
Zarządu Osiedla Jeżyce 

 
(-) Filip Schmidt 

  

 

  



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XII/87/VII/2020 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

 
1. Proponuje się zaostrzenie łuku na skrzyżowaniu ul. Żurawia z ul. Poznańską w celu 

wymuszenia zwolnienia przez samochody jadące z ul. Żurawia w ul. Poznańską. Istnieje 

obawa, że mający pierwszeństwo kierowcy jadący ul. Żurawia nie będą wystarczająco 

zwalniać przed przejściem dla pieszych i skrzyżowaniem. 
 

 
  



 
 
2. Na skrzyżowaniu ul. Strzałkowskiego z ul. Poznańską i ul. Mylną po zmianie 

pierwszeństwa, kierowcy wyjeżdżający z ul. Strzałkowskiego mogą się nie spodziewać 

rowerzystów z prawej strony, co może generować niebezpieczne sytuacje. Proponuje się 

rozważenie montażu poduszki berlińskiej (1). Ponadto wylot kontrapasa z ul. Mylnej został 

wysunięty, ale brakuje fizycznego ograniczenia przed ścinaniem zakrętu przez skręcających 

z ul. Poznańskiej w ul. Mylną (2). 
 

 
 
  



 
3. Czy przejście dla pieszych przez ul. Poznańską przy ul. Mickiewicza będzie 

traktowane jako jedno przejście, czy jako dwa przejścia przez dwie oddzielne jezdnie? Jeśli 

jako dwa, to prawdopodobnie środkowa część przejścia nie powinna mieć wymalowanych 

pasów.  
 

 
  



 
 
4. Proponuje się ustawienie dodatkowe znaku B-36 dla jadących ul. Poznańską                 

od strony ul. Libelta - skręcający w prawo z ul. Pułaskiego mają taki znak. Ponadto 

proponuje się rozważenie montażu słupków eliminujących nielegalne parkowanie                         

po północnej stronie tego odcinka ul. Poznańskiej. 
 

 
 
 
 
 

 
5. Na ul. Jeżyckiej za skrzyżowaniem z ul. Barzyńskiego chodnik po stronie północnej 

jest w innym kształcie niż na projekcie. Istniejący przesmyk chodnika między miejscami 

postojowymi a nieutwardzonym gruntem powinien zostać poszerzony. 
 

 
 

  



 
 
6. Proponuje się montaż wysepki lub oddzielenie w inny sposób kontrapasa                             

na ul. Jeżyckiej za ul. Mączną. Sama linia ciągła może nie być wystarczającym 

zabezpieczeniem przed autami zjeżdżającymi zbyt wcześnie na lewy pas bądź ścinającymi 

lewoskręt z Mącznej. 
 

 
 

  



 
 
7. Na ul. Wąskiej przed Poznańską wydaje się wysoce wskazane wykonanie 

wyniesienia/progu zintegrowanego z przejściem dla pieszych. Zabezpieczało by ono nie tylko 

pieszych, ale i respektowanie podporządkowania wobec ul. Poznańskiej, które będzie 

dla kierowców dużą nowością. 
 
 

 
 
 

 

Przewodniczący 
Zarządu Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 

  



data wpływu: 24.02.2020 

UCHWAŁA NR XII/88/VII/2020 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 
z dnia 13 lutego 2020 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 dietę za styczeń 2020 r. następującym członkom organów Osiedla: 

1) Delimata Piotr - 84,00 zł; 

2) Dzionek Adam - 84,00 zł; 

3) Głogowski Paweł - 42,00 zł; 

4) Jerzak Marek - 167,00 zł; 

5) Kielar Magda - 84,00 zł; 

6) Koch Krzysztof - 84,00 zł; 

7) Kuberka Justyna - 84,00 zł; 

8) Kucza Marcin - 84,00 zł; 

9) Majewski Dawid - 167,00 zł; 

10) Miderski Tomasz - 42,00 zł; 

11) Mleczak Paweł - 84,00 zł; 

12) Pakulski Grzegorz - 42,00 zł; 

13) Piotrowski Jacek - 84,00 zł; 

14) Raźniewski Aleksander - 42,00 zł; 

15) Sarbak Anna - 84,00 zł; 

16) Schmidt Filip - 167,00 zł; 

17) Sołtysiak-Łuczak Aleksandra - 251,00 zł; 

18) Urbaniak Piotr - 126,00 zł; 

19) Zadumińska Helena - 84,00 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 diety członkom organów osiedla za styczeń 2020 r. zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1. Delimata Piotr - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

2. Dzionek Adam - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

3. Głogowski Paweł - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

4. Jerzak Marek - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Komisji; 

5. Kielar Magda - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 
6. Koch Krzysztof - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

7. Kuberka Justyna - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

8. Kucza Marcin - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

9. Majewski Dawid - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Komisji; 

10. Miderski Tomasz - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

11. Mleczak Paweł - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

12. Pakulski Grzegorz - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 
13. Piotrowski Jacek - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

14. Raźniewski Aleksander - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

15. Sarbak Anna - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla; 

16. Schmidt Filip - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, pełnienia funkcji w organach 

Osiedla; 

17. Sołtysiak-Łuczak Aleksandra - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, pełnienia funkcji 

w organach Osiedla, pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji; 
18. Urbaniak Piotr - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Komisji; 

19. Zadumińska Helena - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla. 

 

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 
 


