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Wstęp do sprawozdania  

 

Osiedle Żegrze zostało utworzone w roku 2000. Jest to część Poznania i osiedle 

administracyjne  

we wschodnim obszarze miasta. Obejmuje spółdzielcze osiedla Orła Białego, Stare Żegrze, Polan oraz 

rozległe tereny przyległe. Na terenie Osiedla Żegrze działa 15-osobowa Rada Osiedla wyłoniona  

w wyborach przeprowadzonych 23 marca 2015 roku. Osiedle Żegrze zostało utworzone przez Radę 

Miasta Poznania Uchwałą Nr XLVIII/586/III/2000 w dniu 28 listopada 2000 r. Obecnie obowiązujący 

statut osiedla został przyjęty uchwałą nr LXXVI/1139/V/2010 Rady Miasta Poznania  

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Żegrze.  

 

Do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie:  

 

1) tworzenia więzi lokalnych;  

2) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;  

3) lokalnych dróg, chodników i parkingów;  

4) oświaty, kultury, sportu, rekreacji  

5) ładu przestrzennego;  

6) porządku i bezpieczeństwa;  

7) stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;  

8) dbałości o mienie Miasta;  

9) usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.  

 

Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez (określone w statucie):  

 

1) wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta zadań dotyczących obszaru Osiedla;  

2) ustalanie planu wydatków, z uwzględnieniem środków na utrzymanie zrealizowanych inwestycji  

i przedsięwzięć, oraz określanie sposobu wydatkowania środków wydzielonych w budżecie Miasta  

na realizację zadań Osiedla;  

3) ustalanie listy zadań w formie uchwały Rady w dziedzinach, o których mowa w § 10;  

4) zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu do zarządzania i korzystania; 

5) występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań 

Miasta na obszarze Osiedla;  

6) zgłaszanie właściwym organom Miasta kandydatów – przedstawicieli Osiedla, na członków  

lub obserwatorów do następujących komisji:  
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a) konkursowych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze 

Osiedla (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów),  

b) odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych 

na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla, a także realizowanych  

w zakresie zadań, o których mowa w § 10,  

c) powołanych przez organy Miasta w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym 

dotyczących Osiedla;  

7) opiniowanie:  

a) projektów inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących 

obszaru Osiedla,  

b) działań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze Osiedla,  

c) projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy 

komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,  

d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach nadania nazw powstających ulic i placów  

na obszarze Osiedla lub zmiany nazw istniejących ulic i placów,  

e) projektów zasad przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta  

na terenie Osiedla,  

f) projektów zmiany przeznaczenia miejskich obiektów oświatowych, służby zdrowia, kultury, 

pomocy społecznej, sportu i rekreacji położonych na obszarze Osiedla,  

g) zamiarów zbycia nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych usytuowanych  

na obszarze Osiedla, będących własnością Miasta,  

h) koncepcji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących 

obszaru Osiedla;  

8) opiniowanie na wniosek jednostek organizacyjnych Miasta sposobu i trybu realizacji zadań  

z zakresu pomocy społecznej na obszarze Osiedla;  

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

organizacyjne Miasta;  

10) zgłaszanie propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej opisującej przedmiot 

zamówienia na wykonanie zadań zlecanych przez Miasto ze środków ujętych w planie wydatków 

Osiedla;  

11) wnioskowanie do organów Miasta o wywołanie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Osiedla oraz o dokonanie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta w części dotyczącej obszaru Osiedla;  

12) występowanie do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta o udzielenie informacji,  

na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, o prowadzonych 

postępowaniach administracyjnych z dziedziny ładu przestrzennego na obszarze Osiedla;  
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13) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do poprawy 

warunków ich życia;  

14) współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami  

i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla; 

 

Zarząd Osiedla Żegrze  

 

Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz członków Zarządu odbyły się na sesji Rady 

Osiedla Żegrze w dniu 16 kwietnia 2015 roku. Rada Osiedla większością głosów w głosowaniu 

tajnym na stanowisko Przewodniczącego Zarządu wybrała Pana Łukasza Kapustkę. W skład Zarządu 

weszli także: Pani Maria Chomicz, Pan Dominik Łagowski, Pan Piotr Zbyszewski (zastępca 

przewodniczącego). W roku 2016 skład Zarządu został zwiększony o Panią Katarzynę Cieślewicz-

Galas. W roku 2016 Pani Maria Chomicz została wybrana przez Radę Osiedla w głosowaniu tajnym 

na drugiego zastępcę przewodniczącego Zarządu. W roku 2017 skład Zarządu nie uległ zmianie. 

 

Posiedzenia Zarządu  

 

W okresie od stycznia 2017 do końca grudnia 2017 Zarząd Osiedla Żegrze spotykał się  

na posiedzeniach Zarządu 5 razy. Liczba przygotowanych pism wychodzących wyniosła 35. Liczba 

podjętych uchwał wyniosła 2. Zarząd Osiedla przygotowywał projekty uchwał, wydał opinie, 

podejmował uchwały realizujące zadania określone przez Radę Osiedla w Planie Wydatków Osiedla 

Żegrze na rok 2017. Zarząd Osiedla Żegrze w roku 2017 starał się nie opiniować projektów 

przekazanych Radzie do zaopiniowania przez jednostki miejskie, lecz poddawać je pod opiniowanie 

na sesjach Rady Osiedla Żegrze. 

 

Spotkania z jednostkami miejskimi oraz instytucjami  

 

Zarząd Osiedla Żegrze w ramach swojej działalności wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach 

z jednostkami miejskimi oraz Wydziałami Urzędu Miasta Poznania. Członkowie Zarządu brali przede 

wszystkim udział w spotkaniach z pracownikami: Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich, 

Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Wydziału Oświaty, Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego. Odbywały się także liczne spotkania z Dyrektorami placówek 

oświatowych z terenu Osiedla oraz spotkania z Kierownictwem Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 7. 

Członkowie Zarządu brali także udział w posiedzeniach Komisji Samorządowej Rady Miasta 

Poznania. Odbywały się także spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

Osiedla Żegrze m.in. z CARITAS, Związkiem Harcerstwa Polskiego. Wielokrotnie spotykano się 
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także z Kierownictwem osiedli spółdzielczych Orła Białego, Stare Żegrze-Polan  

oraz przedstawicielami parafii (księżmi, osobami zaangażowanymi w działalność) znajdujących  

się na Osiedlu Żegrze. Wszystkie spotkania dotyczyły realizacji zadań Osiedla, a wynikających ze 

Statutu Osiedla Żegrze. 

 

Zadania zrealizowane w roku 2017 

 

Zarząd Osiedla Żegrze przy współpracy z placówkami oświatowymi w minionym roku 2017 

organizował następujące wydarzenia dla mieszkańców Osiedla:  

1. Majówka osiedlowa – os. Orła Białego;  

2. Majówka osiedlowa – os. Stare Żegrze;  

3. „Festyn rodzinny na Orła Białego”;  

4. Turniej tenisa stołowego dla mieszkańców; 

5. Festyn „Zakończenie lata” – os. Stare Żegrze; 

6. Bieg osiedlowy – os. Orła Białego;  

7. Obchody Święta Niepodległości;  

8. Dzień plonów – SP50;  

9. Turniej piłki nożnej o Puchar Osiedla Rady Osiedla;  

10. Spotkania świątecznego dla uczniów oraz mieszkańców; 

11. Koncert noworoczny dla mieszkańców – zespół Castle Brass;  

12. Dzień rodzinny w Zespole Szkół na osiedlu Stare Zegrze – Łączymy pokolenia!;  

13. Festyn z okazji Dnia Dziecka; 

14. Festyn „Bezpieczne Wakacje”. 

 

Możliwe było także zapewnienie wypoczynku dla dzieci z Osiedla:  

 

1. Turnusy letnie i zimowe wspólnie z placówkami oświatowymi: SP64, SP50, GIM27;  

2. Darmowe wyjścia do kina dla dzieci w czasie wakacji (uczniowie szkół z Osiedla);  

3. Turnusy półkolonii dla dzieci z osiedla (przy współpracy z parafiami i szkołami);  

4. Wycieczki autokarowe dla dzieci z Osiedla (uczniowie szkół).  

 

Udało się:  

1. Doposażyć place zabaw na osiedlu Orła Białego – wspólnie z SM Osiedle Młodych;  

2. Przeprowadzić remont chodników przy ul. Redarowskiej; 

3. Przeprowadzić remont chodnika przy ul. Inflanckiej; 

4. Przeprowadzić remonty chodników wokół osiedla Orła Białego; 
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5. Ukończyć I etap budowy parku na osiedlu Orła Białego (projekt, alejki asfaltowe, oświetlenie);  

6. Przeprowadzić remonty w szkołach podstawowych nr 50 oraz nr 64;  

7. Przeprowadzić remonty w przedszkolach: 20, 21, 178, 180, 186;  

8. Dofinansować zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Nowe Miasto; 

9. Zmodernizować boisko sportowe przy SP 64; 

10. Wymienić nawierzchnię przed budynkiem szkoły na osiedlu Stare Żegrze. 

 

Zarząd Osiedla w ramach przyznanych przez Radę Osiedla Żegrze środków finansowych 

zlecił dwa razy koszenie i pielęgnację terenów będących w zarządzie Osiedla. Wydany został również 

dwa razy biuletyn osiedlowy: „Głos Żegrza”. 

 

Konkurs na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  

 

Zarząd Osiedla Żegrze w 2017 roku złożył wniosek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

z terenu Osiedla. Projekt zakłada realizację II etapu inwestycji na osiedlu Orła Białego polegającej  

na budowie wybiegu dla psów oraz dokonaniu nasadzeń drzew i krzewów wewnątrz osiedla. 

Zrealizowany został również projekt z roku 2016, a więc modernizacja boiska przy Szkole 

Podstawowej Nr 64. Boisko zostało poszerzone oraz wydłużone. Wymieniona została także 

nawierzchnia oraz ogrodzenie. 

 

Poznański Budżet Obywatelski 2018 

 

Zarząd Osiedla w Poznańskim Budżecie Obywatelskim na rok 2018 wspierał Szkołę 

Podstawową Nr 64 przy promowaniu projektu polegającego na budowie oświetlenia boiska 

sportowego. Udało się projekt wypromować, a tym samym uzyskać dofinansowanie na inwestycję  

na rok 2018. 

 

Działanie na rzecz seniorów  

 

W 2017 Zarząd Osiedla Żegrze wspólnie z Fundacją „JEST NADZIEJA” współorganizował 

szereg wydarzeń skierowanych do seniorów z Osiedla. Celem głównym zadania „Aktywny Senior” 

było zorganizowanie zajęć, które wpłynęłyby na poprawę stanu psychicznego oraz fizycznego 

seniorów mieszkających na poznańskich Ratajach i w okolicach. Seniorzy brali udział w zajęciach 

muzycznych przy parafii na os. Stare Żegrze. 
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Działania marketingowe i promocyjne  

 

Zarząd Osiedla za bardzo ważną kwestię uznał promowanie Rady Osiedla wśród 

mieszkańców. Istotne jest, aby mieszkańcy Osiedla Żegrze rozumieli czym jest Rada Osiedla Żegrze 

oraz potrafili odróżnić Samorząd Pomocniczy Osiedle Żegrze od spółdzielczych rad osiedli: Orła 

Białego, Stare Żegrze-Polan. Istotne jest także zapoznanie mieszkańców z kompetencjami, jakie 

posiada Rada Osiedla Żegrze. W celu realizacji powyższych założeń Zarząd Osiedla w minionym roku 

rozpowszechniał materiały promocyjne oraz informacyjne. Mieszkańcy na różnych festynach 

organizowanych i współorganizowanych przez Radę Osiedla Żegrze otrzymywali m.in. długopisy, 

notesy, naklejki nawiązujące do Rady Osiedla. Rozdawane były także ulotki informacyjne na temat 

tego, czym są rady osiedli, jakie kompetencje posiadają. Używane były także bannery oraz rollup’y  

z logiem Rady Osiedla Żegrze. Ponadto organizowane były różne konkursy na portalu 

społecznościowym Facebook. Prowadzona była także kampania marketingowa na powyższym portalu 

(obecnie profil Rady Osiedla Żegrze na Facebooku obserwuje na stałe 1260 osób). 

 

Kontakt z mieszkańcami  

 

Zarząd odpowiadał za organizację dyżurów dla mieszkańców. W każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca radni pełnili dyżur w siedzibie Osiedla w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1. 

Jednocześnie mieszkańcy mieli całodobowy dostęp do strony internetowej Osiedla: 

http://www.zegrze.poznan.pl poprzez którą mogli zgłaszać Zarządowi i Radzie Osiedla wszystkie 

pilne sprawy. W okresie konstruowania Planu Wydatków Osiedla na rok 2018 udostępniony był także 

specjalny formularz internetowy poprzez który mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich 

propozycji do planu finansowego na rok 2018. Zarząd Osiedla prowadził także profil na portalu 

społecznościowym Facebook na którym zamieszczane były najważniejsze informacje z prac organów 

osiedlowych. Na profilu „facebookowym” organizowane były także konkursy dla mieszkańców  

z licznymi nagrodami (bilety, książki, itd.). Zarząd Osiedla Żegrze wspólnie z Radą Osiedla 

informował mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach z Osiedla poprzez biuletyn dostępny  

w wersji papierowej. „Głos Żegrza” ukazał się dwukrotnie i był dostarczony do każdej skrzynki  

na Osiedlu. Zarząd odpowiadał także za rozwieszanie plakatów oraz obwieszczeń urzędowych  

(m.in. przy parafiach, szkołach, na klatkach schodowych).  
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Podsumowanie  

 

Niniejsze sprawozdanie przygotowano w związku z obowiązkiem wynikającym z §32 ust. 3 

pkt 8 uchwały Nr LXXVI/1139/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie 

uchwalenia statutu Osiedla Żegrze (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 240 z 2010 r., poz. 4484) stanowiącym, 

że „do zadań Zarządu należy w szczególności przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności 

Zarządu za dany rok oraz przekładanie ich Radzie i Prezydentowi nie później niż do końca lutego”.
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