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Stan sprawozdania jest przedstawiany na ostatni dzień kadencji (16.11.2018r.). Sprawozdanie jest sporządzane według najlepszej 
wiedzy i woli sporządzającego. 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

2 | S t r o n a  
 

Spis treści 
 
I. DANE PODSTAWOWE 
 
II. INICJATYWY LEGISLACYJNE (PROJEKTY UCHWAŁ I POPRAWKI) 
 
III. DZIAŁALNOŚĆ W KOMISJACH I JEJ EFEKTY 
 
IV. PETYCJE 
 
V. INTERPELACJE 
 
VI. WNIOSKI 
 
VII. ZAPYTANIA 
 
VIII. OŚWIADCZENIA (WYGŁOSZONE NA SESJACH RADY MIASTA 
POZNANIA) 
 
IX. DOSTĘPNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW I SPOTKANIA 
Z MIESZKAŃCAMI 
 
X. OBECNOŚĆ W MEDIACH 
 
XI. AKTYWNOŚĆ W SOCIAL MEDIA 
 
XII. DOKONANIA OGÓLNOMIEJSKIE 
 
XIII. DOKONANIA W OKRĘGU WYBORCZYM 
 
XIV. WYKONANIE PROGRAMU WYBORCZEGO 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

3 | S t r o n a  
 

I. DANE PODSTAWOWE 
 
 
1. Imiona i nazwisko: Michał Piotr Boruczkowski 
 
2. Dane kontaktowe: 
Os. J. III Sobieskiego 6/111 
60-688 Poznań 
Województwo Wielkopolskie 
Polska 
Tel.: +48 791-902-101 
Email: radny@boruczkowski.pl 
WWW: www.boruczkowski.pl 
Facebook: https://www.facebook.com/boruczkowski 
Twitter: https://twitter.com/boruczkowski 
Instagram: https://www.instagram.com/michalboruczkowski/ 
YouTube: https://www.youtube.com/c/boruczkowski 
 
3. Pełnione funkcje:  

 Radny Miasta Poznania 
 Członek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
 Członek Komisji Rady Miasta Poznania: Polityki Przestrzennej, Kultury i Nauki, 
Samorządowej oraz Doraźnej Legislacyjnej 
 Członek Rady Programowej partii Prawo i Sprawiedliwość 
 Członek partii Prawo i Sprawiedliwość 
 Członek Zarządu Komitetu Terenowego nr VI Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu 
 Prezes fundacji Instytut Prawa Administracyjnego 

 
4. Miejsce pracy: Kancelaria prawna 
 
5. Zawód: Adwokat 
 
6. Wykształcenie: Wyższe magisterskie prawnicze 
2012 – 2014 Aplikacja Adwokacka 
2009 – 2010 Studium Prawa Brytyjskiego 
2001 – 2006 Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
1997 – 2001 Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
1989 – 1997 Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 1 w Poznaniu 
 
7. Działalność społeczna: 
2017 – Członek Zarządu Komitetu Terenowego nr VI Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu 
2014 – Radny Miasta Poznania 
2014 – Członek Rady Programowej partii Prawo i Sprawiedliwość 
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2013 – Działalność legislacyjna: opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim 
oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń; opracowanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej; opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku 
i o wolontariacie oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
2013 – Członek partii Prawo i Sprawiedliwość 
2008 – Założenie fundacji Instytut Prawa Administracyjnego oraz pełnienie funkcji Prezesa fundacji 
2003 – Członek formacji w Kościele Katolickim „Droga Neokatechumenalna” 
2008 – 2012 Członek spółdzielczej Rady Osiedla Jana III Sobieskiego w Poznaniu 
2008 – 2009 Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Poznania z ramienia Prezydenta Miasta 
Poznania 
2008/9/10/12 Publikacje prawnicze w czasopiśmie „Samorząd Terytorialny”, na żółtych stronach dziennika 
Rzeczpospolita oraz artykuły w Głosie Wielkopolskim 
2007 – 2009 Przewodniczący Porozumienia Osiedli Samorządowych Miasta Poznania 
2005 – 2007 Utworzenie samorządu pomocniczego Miasta Poznania Osiedla Piątkowo-Zachód 
oraz sprawowanie funkcji Przewodniczącego Zarządu w tym samorządzie pomocniczym 
2002 – 2003 Członek Rady Wydziału Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu 
2002 – 2003 Przewodniczący Komisji Marketingu Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
2001 – 2003 Członek zespołu Human Resources w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa „ELSA” 
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II. INICJATYWY LEGISLACYJNE (PROJEKTY UCHWAŁ 
I POPRAWKI) 

 
 
1. Stworzone/wniesione przez Radnego projekty uchwał to: 
a) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XL/602/VI/2012 z dnia 
6 listopada 2012 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia 
zgody na zastosowanie innej niż określona w  ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opis: uchwała 
pozwalająca wydłużyć spłatę rat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego do 20 lat; 
b) Uchwała nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania 
Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu 
osobowego. Opis: uchwała powołująca Doraźną Komisję Legislacyjną; 
c) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2015 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego 
w sprawie jednostek pomocniczych. Opis: uchwała rozpisująca referendum lokalne w sprawie zmian 
w jednostkach pomocniczych; 
d) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2015 r. w sprawie swobody rozmieszczania materiałów 
wyborczych. Opis: uchwała pozwalająca na szersze rozwieszanie materiałów wyborczych w przestrzeni 
miejskiej; 
e) Uchwała nr XXI/279/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę 
Nr LXII/863/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 
od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty 
oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień. Opis: uchwała znosząca opłatę od posiadania psa; 
f) Uchwała nr XXXIII/540/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie nazwania ulicy 
imieniem bł. Marka z Aviano. Opis: uchwała nadająca ulicy na Piątkowie nazwę bł. Marka z Aviano; 
g) Stanowisko nr …………………../……. Rady Miasta Poznania z dnia ………………. 2016r. w sprawie 
kwot przeznaczanych na finansowanie zwycięskich projektów wybranych w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Opis: stanowisko regulujące ilość kwot przeznaczanych na zwycięskie projekty 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego; 
h) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu 
kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych – osiedli. Opis: uchwała 
wprowadza diety ryczałtowe dla członków rad osiedli, uzależnione od obecności na sesjach rady osiedla; 
i) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2017 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Piołunowej w Poznaniu. 
Opis: uchwała mająca na celu umożliwienie wieloletnim mieszkańcom wybudowanie domu; 
j) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2017 r. w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej PGR 
Wielkie na Nad Przeźmierką. Opis: uchwała dekomunizacyjna; 
k) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2017 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opis: uchwała mająca na celu zakazanie na terenach 
nadwarciańskich sprzedaży, podawania i spożywania napojów z zawartością alkoholu powyżej 18%, 
z wyłączeniem miejsc do sprzedaży, podawania i spożywania przeznaczonych; 
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l) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2017 r. w sprawie ogólnomiejskich zasad i trybu 
udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. 
Opis: uchwała wprowadzająca nową edycję programu „Kawka” (dofinansowanie wymiany starych 
systemów grzewczych na nowe), który obejmować miałby cały obszar Miasta Poznania; 
ł) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2018 r. w sprawie nazwania ronda imieniem Dantego 
Alighieri. Opis: uchwała nadająca rondu na Piątkowie nazwę Dantego Alighieri; 
m) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2018 r. w sprawie skierowania do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 73 ust. 1 w zw. z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych z art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Opis: uchwała 
wnioskująca do Trybunału Konstytucyjnego zbadanie konstytucyjności przepisów współkreujących ukryty 
dług publiczny; 
n) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2018 r. w sprawie wystąpienia do władz kościelnych o 
ustanowienie Błogosławionej Marii Karłowskiej Patronką Miasta Poznania | Opis: uchwała rozpoczynająca 
proces zmierzający do ogłoszenia bł. Marii Karłowskiej nową, dodatkową patronką Miasta Poznania; 
o) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2018 r. w sprawie nazwania ronda imieniem Wacława 
z Szamotuł. Opis: uchwała nadająca rondu na Piątkowie nazwę Wacława z Szamotuł; 
p) Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia 
zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Opis: uchwała dająca 
uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dzieci z rodzin pobierających zasiłek rodzinny bądź samodzielnie 
pobierających zasiłek rodzinny. 
 
Wykaz powyższych uchwał wraz z ich projektami jest dostępny na stronie internetowej Radnego: 
http://boruczkowski.pl/uchwaly/ . 
 
Ponadto, Radny pracuje obecnie nad 4 kolejnymi projektami uchwał. 
 
2. Radny zgłosił następujące poprawki do projektu Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 
rok: 
 
a) jako poprawki klubowe: 
 

Zadanie Kwota Źródło 
finansowania 

Uzasadnienie 

Projekt dla całego 
węzła na ul. 
Koszalińska / ul. 
Lutycka, a w 
szczególności 
opracowanie 
projektu zjazdu z 
ul. Koszalińskiej 
w ul. Lutycką i 
wiaduktu nad 
przejazdem 

2.000.000 Prezydent Miasta, 
Zastępcy 
Prezydenta, 
Sekretarz i 
Skarbnik Miasta - 
P/P/001Pozycja z 
której mają zostać 
przeniesione 
środki jest to 
rezerwa celowa 
(w łącznej 

Udrożnienie przejazdu na ul. Lutycką 
(docelowe wybudowanie wiaduktu nad 
przejazdem kolejowym) – brak stania na 
przejeździe kolejowym, przez który często 
jeżdżą pociągi, jest bardzo istotne dla: 1) 
tranzytu międzynarodowego i 
międzymiastowego; 2) połowy mieszkańców 
Kiekrza, którzy jadą tędy do centrum i z 
niego wracają; 3) mieszkańców Strzeszyna, 
którzy jadą tędy do centrum i z niego 
wracają; 4) części mieszkańców Podolan, 
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kolejowym na ul. 
Lutyckiej. 
(poszerzenie 
zadania, obecnie 
jest zapisana 
tylko koncepcja   
Biuro 
koordynacji 
projektów 
KP/P/014) 

wysokości 5 mln 
zł) na 
przygotowanie, 
realizację oraz 
trwałość 
projektów. A 
zatem jest to 
właśnie pozycja, 
która ma służyć 
dofinansowaniu 
takich 
przedsięwzięć, 
jak opracowanie 
projektu węzła 
Koszalińska. 

którzy ze względu na bliskość położenia, 
często się tędy przemieszczają; 5) części 
mieszkańców Piątkowa, którzy ze względu 
na bliskość położenia, często się tędy 
przemieszczają; 6) części mieszkańców 
Krzyżownic-Smochowic, którzy ze względu 
na bliskość położenia, często się tędy 
przemieszczają; 7) części mieszkańców 
Winogrady, którzy ze względu na bliskość 
położenia, często się tędy przemieszczają; 8) 
części mieszkańców Winiar i Golęcina, 
którzy ze względu na bliskość położenia, 
często się tędy przemieszczają. Wykonanie 
projektu jest zasadne, bowiem od 2016r. 
będzie można ubiegać się o dofinansowanie 
z UE, lecz aby Miasto mogło się ubiegać 
musi mieć projekt. Poprawka, przesuwająca 
2 mln zł i powodująca, że łącznie będzie 2,5 
mln, wystarczy na opracowanie koncepcji i 
projektu. Obydwie rzeczy można wykonać w 
ciągu 1 roku kalendarzowego. Budowa 
wiaduktu nad przejazdem kolejowym na ul. 
Lutyckiej ma mocne poparcie lokalnych 
samorządów pomocniczych (np. Os. 
Podolany czy Os. Strzeszyn). 

Remont ul. 
Obornickiej i 
budowa nowej 
Obornickiej 

10.000.00
0 

System ITS Remont ul. Obornickiej i budowa ul. Nowej 
Obornickiej  - wprowadzenie tych pozycji 
odpowiednio do Budżetu (remont 
Obornickiej) i WPF (budowa ul. Nowej 
Obornickiej)  
Projektowanie rozbudowanego systemu 
komunikacyjnego z budową nowej ul. 
Obornickiej zostało zakończone już w 2011 
roku ( projekt kosztował 1 mln 316 tys. zł), 
ale w aktualnej Wieloletniej Prognozie 
Finansowej nie zostały uwzględnione środki 
finansowe na realizację inwestycji. Po 
oddaniu do użytku Zachodniej Obwodnicy 
Poznania(ZOP) ulica Obornicka nadal pełni i 
będzie pełnić funkcję trasy wylotowej i 
wjazdowej w północnej części Poznania. Jest 
to ulica wąska, stale zakorkowana, nie 
posiada kanalizacji deszczowej. Przebudowa 
i generalny remont starej ul. Obornickiej 
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kosztowałaby ok. 20 mln zł, natomiast 
kompleksowa przebudowa układu 
komunikacyjnego dla tej części Poznania z 
rozwiązaniem problemu z ruchem 
tranzytowym w tym rejonie to koszt 50-60 
mln złotych. Obecnie konieczne jest 
sprawdzenie wpływu oddanej do użytku 
Zachodniej Obwodnicy na ruch tranzytowy 
w tej części miasta i na ulicy Obornickiej 
oraz sporządzenie nowego, realnego, 
docelowego planu układu komunikacyjnego 
w tym rejonie. 
 

Zwiększenie 
dofinansowania 
Teatru 
Muzycznego o 
dodatkowe 
150.000,- zł. 

150.000 Biuro Prezydenta 
PD/B/001 
02 Obsługa 
udziału władz 
Miasta Poznania 
oraz 
przedstawicieli 
Miasta w 
uroczystościach, 
spotkaniach i 
wydarzeniach 
okolicznościowyc
h lub Biuro 
Promocji Miasta 
 

Nowojorski Broadway czy londyński West 
End znane są właśnie dzięki teatrom 
muzycznym i wystawianym w nich 
musicalach. Teatr, który wystawia dobre 
musicale na wysokim poziomie, nie tylko 
stanowi istotną instytucję kulturalną w 
danym mieście, dającą wiele radości jego 
mieszkańcom, ale i jest w stanie przyciągnąć 
turystów. Przykładem może być Teatr 
Muzyczny Roma w Warszawie, który 
swoimi przedstawieniami, przyciąga 
dziesiątki tysięcy turystów rocznie do 
Warszawy. Poznański Teatr Muzyczny 
powinien być instytucją kultury w Poznaniu, 
względem której w najbliższych latach 
powinien nastąpić istotny wzrost 
przekazywanych środków pieniężnych.. 
Kwotą tą ma być dofinansowana premiera 
musicalu o światowym rozgłosie, który 
będzie miał premierę na jesieni 2015 r., a na 
którego organizacje dotychczas zaplanowane 
środki mogą okazać się niewystarczające. 
Teatr Muzyczny zwiększając swoją ofertę o 
musicale powinien jednocześnie zachować 
ofertę operetkową dla wiernej jej od lat 
publiczności. 

Uzupełnienie 
zadania 
PD/B/003 – 
Współpraca 
międzysektorowa 

101.000 Biuro Promocji 
Miasta 

W Poznaniu ma zostać zorganizowana 
ważna konferencja naukowa o tematyce 
onkologicznej. Przyjadą na nią 
najwybitniejsi światowi eksperci w 
dziedzinie onkologii, w tym z dwóch 
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i instytucjonalna 
o następujące 
wydarzenia: 
- 
współfinansowan
ie (m. in. we 
współpracy z 
urzędem 
marszałkowskim) 
organizacji VII 
Międzynarodowe
j Konferencji 
Onkologicznej w 
Poznaniu w 
dniach 25-
27.03.2015r. (30 
tys. zł) 
 
- wizyta gości z 
Wilna na 
zaproszenie 
Towarzystwa 
Miłośników 
Wilna i Ziemi 
Wileńskiej (15 
tys. zł) 
 
- organizacja 
konkursu 
twórców polskiej 
piosenki w 
Poznaniu (20 tys. 
zł) 
 
- Promocja 
Powstania 
Wielkopolskiego 
wśród młodzieży 
(36 tys.) 

największych ośrodków onkologicznych na 
świecie: MD Anderson Cancer Center 
Uniwersytetu Teksańskiego w Houston oraz 
Instytutu Gustave-Roussy w Paryżu, jak 
również najwybitniejsi polscy specjaliści w 
tej dziedzinie. Tematy sesji naukowych 
obejmują takie fundamentalne zagadnienia, 
jak rozpracowanie genomu nowotworów, 
diagnozowanie typów komórek rakowych, 
różnorodność schorzeń nowotworowych w 
powiązaniu z implikacjami terapeutycznymi, 
immunoterapia nowotworowa, stosowanie 
bioinformatyki w walce z rakiem czy 
współpraca multidyscyplinarna w walce z 
poszczególnymi typami nowotworów. 
Miasto Poznań powinno włączyć się w 
organizację tego bezprecedensowego 
wydarzenia. Będzie to jedna z 
najważniejszych konferencji naukowych dla 
Poznania w jego historii. 
 
Wizyta Wilniuków 
 
W latach 2004-2008 we Wrześni w ramach 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. 
Anny Jantar przyznawano szereg nagród 
muzycznych, w tym nagrodę „Pióra poetów” 
dla najlepiej rokującego tekściarza piosenek, 
biorącego udział w konkursie. Miasto 
Września zrezygnowało z organizacji całego 
festiwalu mimo, iż przez te kilka lat stał się 
on ich swoistą wizytówką muzyczną, a 
konkurs wśród osób związanych z branżą 
rozpoznawalny był na poziomie 
ogólnopolskim. Konkurs organizowany był 
w większej formie, aniżeli poniżej 
zaproponowana koncepcja, aczkolwiek 
głównym argumentem rezygnacji były 
budżetowe problemy finansowe miasta 
Września. Proponuję się reaktywację 
pomysłu w Poznaniu lub zorganizowanie 
zbliżonego na kształt organizowanego we 
Wrześni konkursu, jednakże ze względu na 
nową proponowaną formułę, wyłącznie dla 
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twórców polskiej piosenki (bez formuły 
festiwalowej). Organizacją techniczną 
imprezy zajęłaby się Estrada Poznańska, 
mająca największe doświadczenie w 
obszarze muzyki rozrywkowej w mieście. W 
dniu ogłoszenia laureatów można by 
zorganizować poprzedzający go koncert 
gwiazdy muzycznej, związanej z Poznaniem, 
która przyciągnie poznaniaków i osoby 
zainteresowane na wydarzenie. 
Przedsięwzięcie nie wymaga dużej ilości 
pieniędzy, promocja konkursu głównie na 
ogólnopolskich, muzycznych stronach 
internetowych, poprzez wytwórnie płytowe, 
ZAiKS, inne jednostki kulturalne (główny 
target: młodzi twórcy). Fundusze potrzebne 
byłyby wyłącznie na organizację 
przedsięwzięcia w dniu imprezy. Dzięki 
temu Poznań może stać się miejscem 
kojarzonym branżowo z najlepszymi 
tekściarzami w kraju. 
 
Projekt znalazł się w finale Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Największy koszt 
związany jest z udostępnieniem przez Miasto 
(ZKZL) pomieszczenia do choćby 
częściowej ekspozycji zbiorów i miejsca 
spotkań z rodzinami uczestników Powstania 
Wielkopolskiego.  

 
b) jako poprawki indywidualne: 
 

Zadanie Kwota Źródło finansowania Zadanie 
Zarząd 
Dróg 
Miejskich 
ZDM/P/0
19 

450.000 Alternatywnie: 
 
1) Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 
DGR/B/005 
Mają zostać przeniesione wszystkie środki finansowe z 
zadania „Promowanie przedsiębiorczości” w kwocie 
416.441,62 zł (likwidacja zadania) oraz kwota 33.558,38 zł 
z zadania „Działania wspomagające rozwój 
przedsiębiorczości”. Zadanie promowania 
przedsiębiorczości jest pewnym pomyleniem pojęć, jeśli ma 
być wykonywanie przez władze publiczne. Ludzie zostają 

Zarząd 
Dróg 
Miejskich 
ZDM/P/019 
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przedsiębiorcami, bowiem chcą osiągnąć zysk – ta 
perspektywa jest dla nich wystarczająco zachęcająca i 
władza publiczna raczej nie jest w stanie w tej materii o 
wiele więcej dodać. Natomiast, w ramach „Działań 
wspomagających rozwój przedsiębiorczości, takie zadania 
jak „szkolenia Biznes Mentor” (20.000,- zł), „doradztwo i 
szkolenia w ramach współpracy międzynarodowej” 
(15.000,- zł) czy „prowadzenie strefy coworkingowej” 
(31.995,- zł) powinny być oceniane jako mało efektywne. W 
szczególności jako źródła finansowania wskazuje się strefę 
coworkingową, której ideą jest to, by robić za ludzi, to co 
sami powinni robić – organizować sobie przestrzeń do 
pracy. 
 
2) Biuro Promocji Miasta 
PM/B/001 
Poprawka polega na przeniesieniu środków finansowych w 
projekcie przeznaczonych dla Biura Promocji Miasta, które 
powinno ulec likwidacji. Miasto promuje się przede 
wszystkim poprzez to, jakie stwarza warunki do życia, do 
działania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jaką 
posiada twardą infrastrukturę zarówno użytkową (drogi, 
budynki) jak i kulturalną (np. ciekawe obiekty 
architektoniczne do obejrzenia, interesujące miejsca do 
zwiedzania) oraz w sposób stały funkcjonujące instytucje. 
Wszelkie pieniądze zabrane z w/w inwestycji i instytucji, i 
przeznaczane na wydatki bieżące, takie jak promowanie 
miasta, przynoszą mniejszy efekt, niż gdyby zostały 
odpowiednio zainwestowane. Warto zwrócić uwagę, iż teren 
Kiekrza jest jednym z terenów rekreacyjnych, na których 
przebywają też osoby spoza Poznania, tak więc poprzez 
stworzenie tam funkcjonującej infrastruktury deszczowej, 
miasto będzie promowało się wśród osób przyjezdnych. 
Całkowita kwota zadania: 10.279.798,- zł. 
Kwota po poprawce: 9.829.798,- zł. 
 
3) dwa jednoczesne źródła finansowania: 
 
Biuro Obsługi Inwestorów 
OI/B/001 
01 Organizacja imprez promocyjnych 
Likwidacja zadania „Organizacja imprez promocyjnych”. 
Łączny koszt tego wyszczególnionego zadania to 
311.731,43 zł, co stanowi wartość poprawki. Miasto będzie 
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atrakcyjne dla inwestorów, gdy będzie im stwarzało 
dogodne warunki do prowadzenia działalności 
gospodarczej, gdy urzędnicy nie będą oczekiwali łapówek w 
zamian za załatwienie sprawy i gdy będzie posiadało 
odpowiednią infrastrukturę (drogi, media łatwe do 
doprowadzenia) w przypadku chęci budowania obiektów 
zw. z działalnością gospodarczą (samo udzielanie 
inwestorom informacji gospodarczych, w tym dot. 
warunków inwestowania, stanowi odrębne zadanie w 
ramach budżetu Biura Obsługi Inwestorów, na które są 
zabezpieczone środki). Wszelkie działania marketingowe, w 
tym organizowanie imprez promocyjnych, mają 
drugorzędne znaczenie i nie trzeba na nie przeznaczać 
pieniędzy publicznych. 
 
Biuro Prezydenta 
PD/B/001 
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz 
przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i 
wydarzeniach okolicznościowych 
Zmniejszenie o 2 etaty zatrudnienia przy obsłudze zadania 
„Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz 
przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i 
wydarzeniach okolicznościowych”. Łączny koszt tego 
wyszczególnionego zadania to 776.040,- zł. Średni roczny 
całkowity koszt 1 etatu w ramach struktur Urzędu Miasta 
Poznania wynosi 80.577,14 zł. Wartość poprawki 
(138.268,57 zł) to niemal 2-krotność wartości 1 etatu 
(161.154,28 zł). W pierwszej kolejności należy zauważyć, 
że czynności reprezentacyjne, powinny być wtórne wobec 
czynności pracy merytorycznej włodarzy miasta. Prezydent 
wraz z zastępcami, powinien przede wszystkim skupiać się 
na wykonywaniu zadań mających na celu podniesienia życia 
mieszkańców, zaś dopiero w dalszej kolejności, na 
uczestnictwie w imprezach. Co więcej, zarówno Prezydent 
Miasta, jak i każdy z jego zastępców, posiada swojego 
asystenta, którzy powinni współdziałać przy obsłudze 
uroczystych spotkań swych szefów. Dotychczasowe 
zatrudnienie przy obsłudze tego zadania to 7 etatów. Po 
zmniejszeniu o 2 etaty daje to 5 pozostałych etatów. 
Jednakże, po częściowym włączeniu się w pracę 5 
asystentów prezydenckich, zwiększa to realny wymiar 
etatów. 
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4) Wydział Kultury i Dziedzictwa 
KD/B/001 
Mają zostać umniejszone środki budżetowe Estrady 
Poznańskiej, poprzez umniejszenie dotowania następujących 
zadań do wykonania: 1) Festiwal muzyki barokowej Poznań 
Baroque (koszt: 800.000,- zł; widzów: 4.000; koszt/widz: 
200 zł) – o kwotę 290.000,-zł; 2) festiwal muzyki jazzowej 
Made in Chicago (koszt: 370.000,- zł; widzów: 1.700; 
koszt/widz: 217,64 zł) – o kwotę 160.000,- zł. Żadne z tych 
wydarzeń kulturalnych nie osiągnęło ponad 4 tys. widzów. 
Są to wydarzenia, które nie odniosły sukcesu medialnego w 
Poznaniu ani nie zapisały się w sposób trwały w 
świadomości mieszkańców miasta Poznania. Jest to 
szczególnie rażące w zestawieniu z faktem, że już odbyły 
się 4 edycje Poznań Baroque i 9 edycji Made in Chicago. 
Oznacza to, że ludzie nie chcą uczestniczyć w tego typu 
wydarzeniach. Ponadto, koszty, które ponosi budżet miejski 
na jednego widza są horrendalne: 200 i 217 zł. Nie ma 
podstaw ani kulturalnych ani finansowych, by dalej miasto 
płaciło za te zadania. 

Wydłużen
ie 
porannych 
i 
popołudni
owych 
kursów 
autobusu 
46 o trasę 
do 
Strzeszyn
a 
Greckiego 

200.000 Alternatywnie: 
 
1) Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 
DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, 
przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego 
rynku pracy 
03 Działania informacyjne dla przedsiębiorców 
04 Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-biznes 
Likwidacja zadania „03 Działania informacyjne dla 
przedsiębiorców” (Całkowita kwota zadania: 74.458,74 zł; 
Kwota po poprawce: 0,- zł.) i prawie całkowita likwidacja 
zadania „04 Merytoryczne wsparcie współpracy nauka-
biznes” (Całkowita kwota zadania: 148.023,18zł; Kwota po 
poprawce: 22.481,92 zł.). Takie miękkie działania 
prowadzone przez Wydział Działalności Gospodarczej i 
Rolnictwa jak „Działania informacyjne dla 
przedsiębiorców” czy „Merytoryczne wsparcie współpracy 
nauka-biznes” mają małe przełożenie na rzeczywistość 
biznesową. Dziedzina przedsiębiorczości jest przede 
wszystkim napędzana wolą samych zainteresowanych, jako 
podmiotów, które pragną osiągać zysk ze swej działalności i 
mnożyć posiadany majątek. Dodatkowe przeznaczanie na to 
pieniędzy, jest marnotrawieniem pieniędzy publicznych. 
 

Wydłużenie 
porannych i 
popołudnio
wych 
kursów 
autobusu 46 
o trasę do 
Strzeszyna 
Greckiego 
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2) Biuro Promocji Miasta 
PM/B/001 
Poprawka polega na przeniesieniu środków finansowych w 
projekcie przeznaczonych dla Biura Promocji Miasta, które 
powinno ulec likwidacji. Miasto promuje się przede 
wszystkim poprzez to, jakie stwarza warunki do życia, do 
działania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jaką 
posiada infrastrukturę zarówno użytkową (drogi, budynki, 
komunikacja) jak i kulturalną (np. ciekawe obiekty 
architektoniczne do obejrzenia, interesujące miejsca do 
zwiedzania) oraz w sposób stały funkcjonujące instytucje. 
Wszelkie pieniądze zabrane z w/w inwestycji i instytucji, i 
przeznaczane na wydatki bieżące, takie jak promowanie 
miasta, przynoszą mniejszy efekt, niż gdyby zostały 
odpowiednio zainwestowane. 
 
3) Biuro Prezydenta 
PD/B/001 
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz 
przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i 
wydarzeniach okolicznościowych 
Zmniejszenie o 2 i pół etatu zatrudnienia przy obsłudze 
zadania „Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz 
przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i 
wydarzeniach okolicznościowych”. Łączny koszt tego 
wyszczególnionego zadania to 776.040,- zł. Średni roczny 
całkowity koszt 1 etatu w ramach struktur Urzędu Miasta 
Poznania wynosi 80.577,14 zł. Wartość poprawki (200.000,- 
zł) to w zasadzie 2 i pół krotność wartości 1 etatu 
(201.442,85 zł). W pierwszej kolejności należy zauważyć, 
że czynności reprezentacyjne, powinny być wtórne wobec 
czynności pracy merytorycznej włodarzy miasta. Prezydent 
wraz z zastępcami, powinien przede wszystkim skupiać się 
na wykonywaniu zadań mających na celu podniesienia życia 
mieszkańców, zaś dopiero w dalszej kolejności, na 
uczestnictwie w imprezach. Co więcej, zarówno Prezydent 
Miasta, jak i każdy z jego zastępców, posiada swojego 
asystenta, którzy powinni współdziałać przy obsłudze 
uroczystych spotkań swych szefów. Dotychczasowe 
zatrudnienie przy obsłudze tego zadania to 7 etatów. Po 
zmniejszeniu o 2 i pół etatu daje to 4 i pół pozostałych 
etatów. Jednakże, po częściowym włączeniu się w pracę 5 
asystentów prezydenckich, zwiększa to realny wymiar 
etatów. 
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4) Wydział Kultury i Dziedzictwa 
KD/B/001 
Mają zostać umniejszone środki budżetowe Estrady 
Poznańskiej, poprzez zmniejszenie środków na zadanie 
„Festiwal muzyki barokowej Poznań Baroque”. 
Projektowany koszt tego zadania to 800.000,- zł, lecz liczba 
planowanych widzów to 4.000. Oznacza to, że Miasto ma 
płacić 200,- zł za jednego widza. Już odbyły się 4 edycje 
festiwalu Poznań Baroque, jednakże festiwal ten nie 
osiągnął takiej popularności w Poznaniu, by przekroczyć 4 
tys. widzów. Koszt, który ponosi budżet miejski na jednego 
widza jest horrendalny: 200 zł. Nie ma podstaw ani 
kulturalnych ani finansowych, by dalej miasto finansowało 
festiwal w takim zakresie. 

Przeprowa
dzenie 
remontu 
sali 
gimnastyc
znej w 
Szkole 
Podstawo
wej nr 15 

240.000 Alternatywnie: 
 
1) Wydział Oświaty 
ROM/B/003 
W ramach przesunięć mają zostać zlikwidowane zadania 
„Organizowanie konkursów Miasta Poznania na najlepsze 
prace magisterskie i doktorskie” (kwota 63.730,86 zł) oraz 
„Współpraca ze środowiskiem akademickim w 
kształtowaniu wizerunku Poznania w kraju i zagranicą jako 
znaczącego ośrodka akademickiego i naukowego” 
(186.404,- zł). Obydwa zadania nie są konieczne w 
funkcjonowaniu miasta. Poznańscy studenci i magistrzy 
nauk, powinni się uczyć dla samych siebie, a pisać prace 
magisterskie i doktorskie dla rozwoju nauki, a nie dla 
nagród. Jeśli ich prace będą na tyle wartościowe, by zyskały 
rozgłos, to i tak, najczęściej ich autorzy uzyskają określone 
profity (np. wynagrodzenie z tytułu licencji dla 
wydawnictwa, tantiemy ze sprzedaży, punktacja naukowa 
konieczna do kariery naukowej). Natomiast wizerunek 
miasto wyrabia sobie przede wszystkim poprzez to, jakie 
stwarza warunki do życia, do działania i prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz jaką posiada twardą 
infrastrukturę zarówno użytkową (drogi, budynki) jak i 
kulturalną (np. ciekawe obiekty architektoniczne do 
obejrzenia, interesujące miejsca do zwiedzania). 
 
2) Biuro Promocji Miasta 
PM/B/001 
Poprawka polega na przeniesieniu środków finansowych w 

Przeprowad
zenie 
remontu 
sali 
gimnastycz
nej w 
Szkole 
Podstawow
ej nr 15 
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projekcie przeznaczonych dla Biura Promocji Miasta, które 
powinno ulec likwidacji. Miasto promuje się przede 
wszystkim poprzez to, jakie stwarza warunki do życia, do 
działania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jaką 
posiada twardą infrastrukturę zarówno użytkową (drogi, 
budynki) jak i oświatową i kulturową (np. dobre szkoły, 
ciekawe obiekty architektoniczne do obejrzenia, interesujące 
miejsca do zwiedzania) oraz w sposób stały funkcjonujące 
instytucje. Wszelkie pieniądze zabrane z w/w inwestycji i 
instytucji, i przeznaczane na wydatki bieżące, takie jak 
promowanie miasta, przynoszą mniejszy efekt, niż gdyby 
zostały odpowiednio zainwestowane. 
 
3) dwa jednoczesne źródła finansowania: 
 
Biuro Prezydenta 
PD/B/001 
02 Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz 
przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i 
wydarzeniach okolicznościowych 
Zmniejszenie o 2 etaty zatrudnienia przy obsłudze zadania 
„Obsługa udziału władz Miasta Poznania oraz 
przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach i 
wydarzeniach okolicznościowych”. Łączny koszt tego 
wyszczególnionego zadania to 776.040,- zł. Średni roczny 
całkowity koszt 1 etatu w ramach struktur Urzędu Miasta 
Poznania wynosi 80.577,14 zł. Wartość poprawki (160.000,- 
zł) to w zasadzie 2-krotność wartości 1 etatu (161.154,28 
zł). W pierwszej kolejności należy zauważyć, że czynności 
reprezentacyjne, powinny być wtórne wobec czynności 
pracy merytorycznej włodarzy miasta. Prezydent wraz z 
zastępcami, powinien przede wszystkim skupiać się na 
wykonywaniu zadań mających na celu podniesienia życia 
mieszkańców, zaś dopiero w dalszej kolejności, na 
uczestnictwie w imprezach. Co więcej, zarówno Prezydent 
Miasta, jak i każdy z jego zastępców, posiada swojego 
asystenta, którzy powinni współdziałać przy obsłudze 
uroczystych spotkań swych szefów. Dotychczasowe 
zatrudnienie przy obsłudze tego zadania to 7 etatów. Po 
zmniejszeniu o 2 etaty daje to 5 pozostałych etatów. 
Jednakże, po częściowym włączeniu się w pracę 5 
asystentów prezydenckich, zwiększa to realny wymiar 
etatów. 
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Biuro Prezydenta 
PD/B/004 
01 Współpraca z miastami partnerskimi 
Zmniejszenie o 1 etat zatrudnienia przy obsłudze zadania 
„Współpraca z miastami partnerskimi”. Łączny koszt tego 
wyszczególnionego zadania to 311.731,43 zł. Średni roczny 
całkowity koszt 1 etatu w ramach struktur Urzędu Miasta 
Poznania wynosi 80.577,14 zł, z której to kwota 80.000,- zł 
stanowi wartość poprawki. Siedem z trzynastu miast 
partnerskich Poznania to tak mało znane miasta jak Assen, 
Gyor, Jyvaskyla, Kutaisi, Nablus, Pozuelo de Alarcon czy 
Raanana. Wydaje się, iż nie ma potrzeby utrzymywania tak 
szerokich kontaktów zagranicznych. Stąd też propozycja 
zmniejszenia etatów z 3 do 2 w ramach zatrudnienia w 
Biurze Prezydenta. 
 
4) Biuro Obsługi Inwestorów 
OI/B/001 
01 Organizacja imprez promocyjnych 
Likwidacja zadania „Organizacja imprez promocyjnych”. 
Łączny koszt tego wyszczególnionego zadania to 
311.731,43 zł, z czego kwota 240.000,- zł stanowi wartość 
poprawki. Miasto będzie atrakcyjne dla inwestorów, gdy 
będzie im stwarzało dogodne warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej, gdy urzędnicy nie będą 
oczekiwani łapówek w zamian za załatwienie sprawy i gdy 
będzie posiadało odpowiednią infrastrukturę (drogi, media 
łatwe do doprowadzenia) w przypadku chęci budowania 
obiektów zw. z działalnością gospodarczą (samo udzielanie 
inwestorom informacji gospodarczych, w tym dot. 
warunków inwestowania, stanowi odrębne zadanie w 
ramach budżetu Biura Obsługi Inwestorów, na które są 
zabezpieczone środki). Wszelkie działania marketingowe, w 
tym organizowanie imprez promocyjnych, mają 
drugorzędne znaczenie i nie trzeba na nie przeznaczać 
pieniędzy publicznych. 
 
5) Wydział Kultury i Dziedzictwa 
KD/B/001 
W ramach poprawki środki mają być przeniesione z 
instytucji kulturalnej, która jest instytucją ze złym 
prognostykiem na przyszłość. Albowiem mają zostać 
umniejszone środki budżetowe Poznańskiego Chóru 
Chłopięcego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że 
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mieszkańcy Poznania nie chcą dotować PCC, tak więc nie 
ma uzasadnienia, by robiła to, reprezentująca ich, władza 
publiczna w takim zakresie jak dotychczas. 
 
6) Wydział Kultury i Dziedzictwa 
KD/B/001 
Mają zostać umniejszone środki budżetowe Estrady 
Poznańskiej, poprzez zmniejszenie środków na zadanie 
„Festiwal muzyki barokowej Poznań Baroque”. 
Projektowany koszt tego zadania to 800.000,- zł, lecz liczba 
planowanych widzów to 4.000. Oznacza to, że Miasto ma 
płacić 200,- zł za jednego widza. Już odbyły się 4 edycje 
festiwalu Poznań Baroque, jednakże festiwal ten nie 
osiągnął takiej popularności w Poznaniu, by przekroczyć 4 
tys. widzów. Koszt, który ponosi budżet miejski na jednego 
widza jest horrendalny: 200 zł. Nie ma podstaw ani 
kulturalnych ani finansowych, by dalej miasto finansowało 
festiwal w takim zakresie. 

 
c) poprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej: 
 
Zadanie Kwota Źródło 

finansowania 
Uzasadnienie 

Remont 
generaln
y ul. 
Obornic
kiej 

50.000.000 Zarząd Dróg 
Miejskich 
ZDM/P/027 
W ostatnich 
latach jest 
czynione bardzo 
wiele inwestycji 
na Ratajach, zaś 
zupełnie została 
zaniedbana 
północna część 
miasta. Te 
proporcje 
powinny chociaż 
na rok zostać 
odwrócone. 

Ul. Obornicka od lat wymaga remontu. Jest to 
główna droga wyjazdowa z Poznania na północ. Jest 
ona regularnie zakorkowana i stanowi bardzo złą 
wizytówkę dla całego miasta. Jest to obecnie 
ostatnia wylotówka, która nie została 
wyremontowana. Ponieważ nie ma możliwości 
utworzenia z niej drogi dwupasmowej, należy ją 
całkowicie wyremontować, wyposażyć w środkowy 
pas zmiennego ruchu (między godz. 2 a 14 ruch po 
nim odbywałby się do centrum, a między godz. 14 a 
2 z centrum na zewnątrz), oraz wykonać szerokie 
zjazdy na boczne ulice. Ponadto, wyremontowana 
ul. Obornicka, będzie stanowiła dojazd i zjazd z III 
ramy komunikacyjnej. Jeśli miasto chce być 
konsekwentne w remontach ulic wylotowych, to 
powinno jak najszybciej zainwestować w remont ul. 
Obornickiej. 

 
3. Radny zgłosił następujące poprawki do projektu Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 
rok: 
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a) poprawka do budżetu o znaczeniu ogólnomiejskim: 
 
ZADAN

IE 
UJĘTE 

(U) / 
NOWE 

(N) 

NAZWA 
ZADANIA 

JEDNOST
KA 

REALIZUJ
ĄCA 

UZASADNIENIE POPRAWKI ZADANI
E UJĘTE 

(U) / 
NOWE 

(N) 

N W ramach 
systemu 
Poznański 
Rower 
Miejski 
rezygnacja z 
pobierania 
opłaty 
inicjatywnej 
oraz 
rozszerzenie 
darmowego 
czasu 
przejazdów 
do 3 godzin 
(0 – 180 
minut). 

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego 

Aktualnie osoby korzystające z systemu 
Poznańskiego Roweru Miejskiego, aby 
zacząć korzystać z niego muszą zapłacić 
opłatę inicjacyjną w wys. 10,- zł. Ponadto, w 
czasie korzystania z roweru, tylko pierwsze 
20 minut jazdy jest darmowe. Te bariery 
finansowe znacznie ograniczają ilość 
uczestników systemu Poznańskiego Roweru 
Miejskiego, którzy często wychodzą z 
założenia, że skoro płacą już albo za bilet 
okresowy komunikacji publicznej albo za 
koszty ubezpieczenia samochodu, to nie będą 
wydatkować dodatkowych środków na 
poruszanie się po mieście. Potwierdzają to 
dane statystyczne: użytkowników roweru 
miejskiego korzystających z czasu 
darmowego (0-20 minuty) jest sześciokrotnie 
więcej (82.940/13.642 – por. dalsze 
obliczenia) niż korzystających z pierwszego 
okresu płatnego (21-60 minuty); w stosunku 
do dalszych płatnych godzin dysproporcje są 
jeszcze bardziej rażące. Dlatego też, celem 
rozpropagowania poruszania się rowerem 
miejskim, a co za tym pójdzie, nabranie przez 
mieszkańców Poznania zwyczaju poruszania 
się rowerami, proponuje się uchylenie opłaty 
inicjacyjnej oraz przedłużenia czasu 
darmowego poruszania się rowerem miejskim 
z dotychczasowych pierwszych 20 minut do 
czasu pierwszych 180 minut. 
Koszt poprawki (150.000,- zł) został 
obliczony w oparciu o wpływy z opłat 
inicjacyjnych (obliczonych według ilości 
osób, które pierwszy raz skorzystały z 
roweru) i o wpływy z przejazdów od 21 do 
180 minut w miesiącach kwiecień – 

N 
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październik 2015 roku i listopad 2014 roku 
(dane z listopada 2015 na moment zgłaszania 
poprawki nie są dostępne) i polega na 
zrekompensowaniu ZTM ubytku w 
dochodach, wynikającego ze zmniejszenia 
wpływów finansowych. 
Ilość osób, które 1-szy raz skorzystały z 
roweru miejskiego kształtuje się w sposób 
następujący: kwiecień 2015 – 1.031 osób, maj 
2015 – 1.653 osób, czerwiec 2015 – 973 
osób, lipiec 2015 – 1.769 osób, sierpień 2015 
– 2.469 osób, wrzesień 2015 – 1.247 osób, 
październik 2015 – 721 osób, listopad 2014 – 
90 osób, co łącznie daje ilość 9.953 osób. 
Opłata inicjacyjna wynosi 10,- zł. Przenosząc 
te dane na rok 2016, oznacza to 
antycypowany brak dochodu ZTM w 
wysokości 99.530,- zł (9.953 * 10,- zł). 
Ilość osób, które korzystały z poznańskiego 
roweru miejskiego przez pierwsze 20 minut 
przedstawia się w sposób następujący: 
kwiecień 2015 – 2.263 osób, maj 2015 – 
7.285 osób, czerwiec 2015 – 6.772 osób, 
lipiec 2015 – 12.160 osób, sierpień 2015 – 
25.830 osób, wrzesień 2015 – 10.577 osób, 
październik 2015 – 15.392 osób, listopad 
2014 – 2.661 osób, co łącznie daje ilość 
82.940 osób. Ponieważ pierwsze 20 minut 
jazdy poznańskim rowerem miejskim jest 
darmowe, nie ma z tego tytułu żadnych 
wpływów do budżetu Miasta. 
Ilość osób, które korzystały z poznańskiego 
roweru miejskiego w minutach 20 - 60 
przedstawia się w sposób następujący: 
kwiecień 2015 – 493 osób, maj 2015 – 1485 
osób, czerwiec 2015 – 1165 osób, lipiec 2015 
– 2405 osób, sierpień 2015 – 4689 osób, 
wrzesień 2015 – 1550 osób, październik 2015 
– 1628 osób, listopad 2014 – 227 osób, co 
łącznie daje ilość 13.642 osób. Opłata za 
korzystanie w minutach 21 – 60 wynosi 2,- zł. 
Przenosząc te dane na rok 2016, oznacza to 
antycypowany brak dochodu ZTM w 
wysokości 27.284,- zł (13.642 * 2,- zł). 
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Ilość osób, które korzystały z poznańskiego 
roweru miejskiego w minutach 61 - 120 
przedstawia się w sposób następujący: 
kwiecień 2015 – 289 osób, maj 2015 – 707 
osób, czerwiec 2015 – 515 osób, lipiec 2015 
– 835 osób, sierpień 2015 – 1.275 osób, 
wrzesień 2015 – 441 osób, październik 2015 
– 373 osób, listopad 2014 – 97 osób, co 
łącznie daje ilość 4.532 osób. Opłata za 
korzystanie w minutach 61 – 120 wynosi 4,- 
zł. Przenosząc te dane na rok 2016, oznacza 
to antycypowany brak dochodu ZTM w 
wysokości 18.128,- zł (4.532 * 4,- zł). 
Ilość osób, które korzystały z poznańskiego 
roweru miejskiego w minutach 121 - 180 
przedstawia się w sposób następujący: 
kwiecień 2015 – 101 osób, maj 2015 – 257 
osób, czerwiec 2015 – 238 osób, lipiec 2015 
– 279 osób, sierpień 2015 – 435 osób, 
wrzesień 2015 – 134 osób, październik 2015 
– 114 osób, listopad 2014 – 33 osób, co 
łącznie daje ilość 1.491 osób. Opłata za 
korzystanie w minutach 121– 180 wynosi 4,- 
zł. Przenosząc te dane na rok 2016, oznacza 
to antycypowany brak dochodu ZTM w 
wysokości 5.964,- zł (1.491 * 4,- zł). 
Sumarycznie, łączny antycypowany brak 
dochodu ZTM w roku 2016 wynosi 150.906,- 
zł, co po zaokrągleniu stanowi wartość 
poprawki – 150 tys. zł. 
Tabela opłat Poznańskiego Roweru 
Miejskiego jest określaną wewnętrzną 
decyzją ZTM, tak więc zniesienie części opłat 
związanych z Poznańskim Rowerem 
Miejskim nie wymaga zmiany żadnego 
miejskiego aktu prawnego. 

 
b) poprawka do budżetu o znaczeniu lokalnym: 
 
ZADA

NIE 
UJĘT
E (U) / 
NOW

NUMER 
ZADANIA 
/ NAZWA 
ZADANIA 

JEDNOS
TKA 

REALIZ
UJĄCA 

UZASADNIENIE POPRAWKI KWOTA 
(ZŁ) 
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E (N) 
N Sporządzen

ie projektu 
architekton
icznego 
podolańsko 
– 
strzeszyńsk
iego 
Centrum 
Kulturalne
go na 
Podolanach 

Wydział 
Kultury 

Warto zainwestować więcej środków w rozwój 
kulturalny dzielnic peryferyjnych, do których należą 
Podolany i Strzeszyn. Na Podolanach i Strzeszynie 
obecnie nie ma żadnej instytucji kulturalnej. Dawna 
filia Biblioteki Raczyńskich na Podolanach uległa 
pożarowi i do dnia dzisiejszego nie została 
odbudowana, jednakże teren po niej (róg ul. 
Zakopiańskiej i ul. Lubieńskiej) pozostał w rękach 
Miasta. Dlatego też, została opracowana koncepcja 
Centrum Kulturalnego na tym terenie, został złożony 
wniosek o odpowiednią zmianę miejskiego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod 
Centrum Kulturalne, a mieszkańcy oczekują 
powstania tego typu instytucji kulturalnej. Na 
rzeczonym terenie miałoby powstać Centrum 
Kulturalne, w którym zawierałyby się 1) filia 
Biblioteki Raczyńskich (przeniesienie 
dotychczasowej filii nr 35), 2) sala spotkań 
mieszkańców i koncertów (mała aula), 3) klub 
seniora (przeniesienie z obecnej lokalizacji w 
piwnicy, gdzie osoby zniedołężniałe mają problem 
się dostać), którego pomieszczenie funkcjonowałoby 
zamiennie jako siedziba rady osiedla Podolany, oraz 
4) pomieszczenia, gdzie zajęcia nauki gry na 
instrumentach prowadziłaby Społeczna Szkoła 
Muzyczna (działająca aktualnie na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 62; przeniesienie jej aktywności do 
Centrum Kulturalnego zwolniłoby miejsce w samej 
szkole podstawowej, co pozwoliłby przyjmować 
więcej uczniów zamieszkujących w najbliższej 
okolicy, i tym samym nie musieliby oni dojeżdżać do 
szkół położonych w dalszych rejonach). Centrum 
Kulturalne miałoby służyć zarówno mieszkańcom 
Podolan, jak i Strzeszyna, co integrowałoby 
społeczności obydwu siostrzanych dzielnic. 
Przestrzeń Centrum Kulturalnego byłaby 
udostępniana w razie potrzeb zarówno radzie osiedla 
Podolany, jak i radzie osiedla Strzeszyn. Lokalizacja 
podolańsko-strzeszyńskiego Centrum Kulturalnego 
właśnie na Podolanach jest celowa, bowiem na 
Strzeszynie obecnie powstaje dużo innej 
infrastruktury, co przy budowaniu tam jeszcze 
Centrum Kulturalnego łamałoby zasadę 

90.000,- 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

23 | S t r o n a  
 

zrównoważonego rozwoju całego obszaru Miasta. 
Wybudowanie podolańsko – strzeszyńskiego 
Centrum Kulturalnego ma poparcie samorządu 
pomocniczego Osiedla Podolany. 
Do rozpoczęcia budowy jest potrzebne opracowanie 
projektu architektonicznego tego budynku. Na 
wniosek rady osiedla Podolany, koszt sporządzenia 
projektu architektonicznego został wyliczony przez 
profesjonalne biuro architektoniczne: koszt 
wykonania dokumentacji zgodnie ze specyfikacją w 
programie funkcjonalno-użytkowym wynosi ok. 150 
zł netto/m2 powierzchni użytkowej przy szacowanej 
pow. użytkowej 506 m2 oznacza to koszt kompletnej 
dokumentacji 75.900,- zł netto, czyli z 
uwzględnieniem 23% VAT 93.357,- zł brutto, co 
przy uwzględnieniu realiów rynkowych i 
zaokrągleniu daje wartość poprawki: 90.000,- zł. 

 
c) wskazane zostały przez Radnego następujące źródła finansowania poprawek budżetowych (alternatywne): 
 

NUMER 
ZADANIA 

UZASADNIENIE POPRAWKI NUMER 
ZADANIA 

Wydział 
Działalności 
Gospodarczej i 
Rolnictwa 
DGR/B/005 
Wspieranie 
przedsiębiorczo
ści, 
przeciwdziałani
e bezrobociu 
oraz 
aktywizacja 
lokalnego rynku 
pracy 
01 Działania 
wspomagające 
rozwój 
przedsiębiorczo
ści 
02 Promowanie 
przedsiębiorczo
ści 

Takie miękkie działania prowadzone przez Wydział 
Działalności Gospodarczej i Rolnictwa jak „Działania 
wspomagające rozwój przedsiębiorczości” (wartość zadania: 
637.844,- zł), „Promowanie przedsiębiorczości” (wartość 
zadania: 293.882,- zł) czy „Działania informacyjne dla 
przedsiębiorców” (wartość zadania: 82.441,- zł) mają małe 
przełożenie na rzeczywistość biznesową. Te zadanie mają 
zostać zlikwidowane. Dziedzina przedsiębiorczości jest przede 
wszystkim napędzana wolą samych zainteresowanych, jako 
podmiotów, które pragną osiągać zysk ze swej działalności i 
mnożyć posiadany majątek. Dodatkowe przeznaczanie na to 
pieniędzy, jest marnotrawieniem pieniędzy publicznych (w 
szczególności promowanie przedsiębiorczości jest pewnym 
pomyleniem pojęć, jeśli ma być wykonywanie przez władze 
publiczne. Ludzie zostają przedsiębiorcami, bowiem chcą 
osiągnąć zysk – ta perspektywa jest dla nich wystarczająco 
zachęcająca i władza publiczna raczej nie jest w stanie w tej 
materii o wiele więcej dodać).  

Wydział 
Działalności 
Gospodarczej 
i Rolnictwa 
DGR/B/005 
Wspieranie 
przedsiębiorcz
ości, 
przeciwdziała
nie bezrobociu 
oraz 
aktywizacja 
lokalnego 
rynku pracy 
01 Działania 
wspomagające 
rozwój 
przedsiębiorcz
ości 
02 
Promowanie 
przedsiębiorcz
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03 Działania 
informacyjne 
dla 
przedsiębiorcó
w 

ości 
03 Działania 
informacyjne 
dla 
przedsiębiorcó
w 

Wydział 
Działalności 
Gospodarczej i 
Rolnictwa 
DGR/B/007 
Organizacja 
konkursu 
„Zielony 
Poznań” i 
dożynek 
miejskich 
01 Organizacja 
konkursu 
„Zielony 
Poznań” 
02 Organizacja 
dożynek 
miejskich 

Poprawka ma polegać na likwidacji konkursu „Zielony 
Poznań” (wartość zadania: 154.637,- zł) i likwidacji imprezy 
dożynek miejskich (wartość zadania: 114.490,- zł). 
Miasto Poznań potrzebuje jak największej ilości twardych 
inwestycji. Wszelkie konkursy powinny raczej pozostawać na 
dalszym planie w kategoriach potrzeb inwestycyjnych. Ponadto 
miasto nie musi organizować dożynek, gdyż te są organizowane 
w każdej gminie podmiejskiej, jako impreza specyficznie 
wiejska. Tak więc mieszkańcy Poznania, z niewielkim trudem 
mogą uczestniczyć w dożynkach, jeśli tego będą chcieli. Nie 
ma więc sensu finansować imprezy, która jest wielokrotnie 
finansowana przez gminy ościenne, w których to gminach ma o 
wiele większe znaczenie społeczne niż w Poznaniu. 

Wydział 
Działalności 
Gospodarczej 
i Rolnictwa 
DGR/B/007 
Organizacja 
konkursu 
„Zielony 
Poznań” i 
dożynek 
miejskich 
01 
Organizacja 
konkursu 
„Zielony 
Poznań” 
02 
Organizacja 
dożynek 
miejskich 

Wydział 
Kultury 
KL/B/001 

Likwidacja Teatru Ósmego Dnia. Teatr Ósmego Dnia nie wnosi 
żadnej istotnej wartości dodanej do sfery poznańskiej kultury. 
Wartość środków zaoszczędzonych to wartość planowanych 
całorocznych kosztów funkcjonowania teatru. 

Wydział 
Kultury 
KL/B/001 

Wydział 
Kultury 
KL/B/001 

Mają zostać umniejszone środki budżetowe Estrady 
Poznańskiej, poprzez likwidację następujących zadań do 
wykonania: 1) Festiwal muzyki barokowej Poznań Baroque 
(tegoroczny koszt: 800.000,- zł); 2) festiwal muzyki jazzowej 
Made in Chicago (tegoroczny koszt: 370.000,- zł); 3) konkurs 
Zostań Gwiazdą Kabaretu (tegoroczny koszt: 200.000,- zł). 
Żadne z tych wydarzeń kulturalnych nie osiągnęło ponad 4 tys. 
widzów. Są to wydarzenia, które nie odniosły sukcesu 
medialnego w Poznaniu ani nie zapisały się w sposób trwały w 
świadomości mieszkańców miasta Poznania. Jest to szczególnie 
rażące w zestawieniu z faktem, że już odbyły się 5 edycji 
Poznań Baroque i 10 edycji Made in Chicago. Oznacza to, że 
ludzie nie chcą uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. 
Ponadto, koszty, które ponosi budżet miejski w przeliczeniu na 

Wydział 
Kultury 
KL/B/001 
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jednego widza są horrendalne. Nie ma podstaw ani 
kulturalnych ani finansowych, by dalej miasto płaciło za te 
zadania.  

Centrum 
Doradztwa 
Zawodowego 
dla Młodzieży 
CDZM/B/001 
Dydaktyka i 
wychowanie 
CDZM/B/002 
Pozostałe 
działania na 
rzecz uczniów 

Likwidacja Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży 
(zadanie CDZM/B/001 – wartość: 9.467,- zł; zadanie 
CDZM/B/002 – wartość: 970.924,- zł). W pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę, iż obecnie problemem jest bezrobocie 
wśród osób pełnoletnich, a nie wśród gimnazjalistów. Dlatego 
też, działania mające na celu wsparcie młodzieży na rynku 
pracy, mają aktualnie małe znaczenie. Wręcz można by mówić 
o tworzeniu konkurencji dla osób dorosłych, które powinny 
móc znaleźć pracę, by móc prawidłowo funkcjonować w 
społeczeństwie. Wreszcie, sama idea doradzania zawodowego 
osobom, które są w wieku, gdy raczej powinny się skupić na 
nauce, a nie zarabianiu pieniędzy, wydaje się błędna, co do 
zasady. Również, nie należy lekceważyć inicjatywy własnej 
młodych - osoby, którym faktycznie zależy na odpowiednim 
wykształceniu w kontekście szans na rynku pracy, same 
uzyskają informacje odnośnie perspektyw zawodowych, jak i 
skonfrontują te informacje w związku z własnymi 
zainteresowaniami i uzdolnieniami. Dlatego też, wsparcie 
finansowe działalności Centrum Doradztwa Zawodowego dla 
Młodzieży może być zakończone. 

Centrum 
Doradztwa 
Zawodowego 
dla Młodzieży 
CDZM/B/001 
Dydaktyka i 
wychowanie 
CDZM/B/002 
Pozostałe 
działania na 
rzecz uczniów 

Wydział 
Oświaty 
OW/B/003 
01 Wsparcie 
przedsiębiorstw 
w zakresie 
szkolenia 
młodocianych 
pracowników 

Likwidacja zadania „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie 
szkolenia młodocianych pracowników” (wartość: 86.125,- zł).  
Należy zwrócić uwagę, iż obecnie problemem jest bezrobocie 
wśród osób pełnoletnich, a nie wśród gimnazjalistów. Dlatego 
też, działania mające na celu wsparcie młodzieży na rynku 
pracy, mają aktualnie małe znaczenie. Wręcz można by mówić 
o tworzeniu konkurencji dla osób dorosłych, które powinny 
móc znaleźć pracę, by móc prawidłowo funkcjonować w 
społeczeństwie. Również, nie należy lekceważyć inicjatywy 
własnej młodych - osoby, którym faktycznie zależy na 
odpowiedniej praktyce zawodowej, będą zdobywały staże w 
przedsiębiorstwach i zdobędą odpowiednie umiejętności 
praktyczne. Dlatego też, nie jest konieczne istnienie w budżecie 
Poznania proponowanego do wykreślenia zadania. 

Wydział 
Oświaty 
OW/B/003 
01 Wsparcie 
przedsiębiorst
w w zakresie 
szkolenia 
młodocianych 
pracowników 

Wydział 
Oświaty 
OW/B/003 
02 
Przyznawanie 
nagród za 
szczególne 

Likwidacja zadania „Przyznawanie nagród za szczególne 
osiągnięcia w nauce” (wartość: 171.732,- zł).  
Zadanie to nie jest konieczne w funkcjonowaniu miasta. 
Poznańscy uczniowie, studenci i magistrzy nauk, powinni się 
uczyć dla samych siebie, a nie dla nagród. Jeśli ich wyniki w 
nauce / prace będą na tyle wartościowe, by zyskały rozgłos, to i 
tak, najczęściej ich autorzy uzyskają określone profity (np. 

Wydział 
Oświaty 
OW/B/003 
02 
Przyznawanie 
nagród za 
szczególne 
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osiągnięcia w 
nauce 

wynagrodzenie z tytułu licencji dla wydawnictwa, tantiemy ze 
sprzedaży, punktacja naukowa konieczna do kariery naukowej). 
Natomiast wizerunek miasto wyrabia sobie przede wszystkim 
poprzez to, jakie stwarza warunki do życia, do działania i 
prowadzenia działalności oraz jaką posiada twardą 
infrastrukturę zarówno użytkową (drogi, budynki) jak i 
kulturalną (np. ciekawe obiekty architektoniczne do obejrzenia, 
interesujące miejsca do zwiedzania). 

osiągnięcia w 
nauce 

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa 
ZKB/B/003 
02 Działania w 
ramach 
programu 
„Bezpieczny 
Poznań” 

Likwidacja zadania „Działania w ramach programu 
>Bezpieczny Poznań<” (wartość: 169.796,- zł). Program 
polegał na utworzeniu sieci współpracy między służbami 
mundurowymi, a przedstawicielami osiedli samorządowych. 
Taka sieć została utworzona i dobrze funkcjonuje, więc wydaje 
się, iż nie są potrzebne dalsze środki, w ramach tego zadania 
budżetowego, tym bardziej, że głównie kontakt między 
samorządami pomocniczymi a przedstawicielami służb, 
odbywa się na spotkaniach konsultacyjnych, które nie rodzą 
kosztów. Środki te lepiej zostaną zainwestowane, gdy zostaną 
utrwalone w infrastrukturze służącej wielu mieszkańcom. 

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego 
i 
Bezpieczeńst
wa 
ZKB/B/003 
02 Działania 
w ramach 
programu 
„Bezpieczny 
Poznań” 

Wydział 
Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych 
ZSS/B/001  
06 Udział 
Miasta w 
Stowarzyszeniu 
Zdrowych 
Miast Polskich 
oraz sieci 
„Zdrowych 
Miast” WHO 

Likwidacja zadania (wartość: 87.143,- zł). Uczestnictwo w 
Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich i sieci zdrowych 
miast WHO nie daje żadnych wymiernych efektów Miastu. 

Wydział 
Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych 
ZSS/B/001  
06 Udział 
Miasta w 
Stowarzyszeni
u Zdrowych 
Miast 
Polskich oraz 
sieci 
„Zdrowych 
Miast” WHO 

Gabinet 
Prezydenta 
PRD/B/004 
Promowanie 
oraz 
koordynowanie 
budowania 
wizerunku 
Miasta 
04 Wsparcie, 

Zmniejszenie środków na zadanie (z wartości 2.391.887,- zł do 
wartości 1.500.000,- zł). Miasto promuje się przede wszystkim 
poprzez to, jakie stwarza warunki do życia, do działania i 
prowadzenia działalności oraz jaką posiada twardą 
infrastrukturę zarówno użytkową (drogi, budynki) jak i 
kulturalną (np. ciekawe obiekty architektoniczne do obejrzenia, 
interesujące miejsca do zwiedzania). Wszelkie pieniądze 
zabrane z w/w inwestycji i przeznaczane na wydatki bieżące, 
takie jak promowanie miasta, przynoszą mniejszy efekt, niż 
gdyby zostały ulokowane w inwestycjach. 

Gabinet 
Prezydenta 
PRD/B/004 
Promowanie 
oraz 
koordynowani
e budowania 
wizerunku 
Miasta 
04 Wsparcie, 
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realizacja i 
koordynacja 
pozostałych 
działań i 
wydarzeń 
promocyjnych 

realizacja i 
koordynacja 
pozostałych 
działań i 
wydarzeń 
promocyjnych 

Biuro Obsługi 
Inwestorów 
OI/B/001 
01 Organizacja 
imprez 
promocyjnych 

Likwidacja zadania „Organizacja imprez promocyjnych” 
(wartość: 725.373,- zł). Miasto będzie atrakcyjne dla 
inwestorów, gdy będzie im stwarzało dogodne warunki do 
prowadzenia działalności gospodarczej, gdy urzędnicy nie będą 
oczekiwali łapówek w zamian za załatwienie sprawy czy 
wydanie decyzji i gdy będzie posiadało odpowiednią 
infrastrukturę (drogi, media łatwe do doprowadzenia) w 
przypadku chęci budowania obiektów zw. z działalnością 
gospodarczą. Wszelkie działania marketingowe, w tym 
organizowanie imprez promocyjnych, mają drugorzędne 
znaczenie i nie trzeba na nie przeznaczać pieniędzy 
publicznych. 

Biuro Obsługi 
Inwestorów 
OI/B/001 
01 
Organizacja 
imprez 
promocyjnych 

Straż Miejska 
Miasta 
Poznania 
SMMP/B/001 

Likwidacja 10 dodatkowych etatów strażników miejskich. 
Średni roczny całkowity koszt 1 etatu w ramach struktur 
Urzędu Miasta Poznania wynosi ok. 80 tys. zł. Wartość 
poprawki jest iloczynem 10 i wartości 1 etatu. Efektywność 
działania Straży Miejskiej niezależnie od jej liczebności, w 
kontekście poprawy bezpieczeństwa publicznego, nie jest 
wielka. Nie wydaje się, by istniała potrzeba zatrudniania aż tylu 
dodatkowych osób, ile jest planowane w projekcie budżetu na 
2016 rok do pełnienia funkcji, które w kategorii 
bezpieczeństwa wydają się być mniej znaczne niż zadanie 
realizowane przez Policję. W ogóle istnienie takich instytucji 
jak straż miejska w państwie jednolitym, a nie 
federalistycznym, jest pewnym błędem systemowym. W 
państwie takim powinna istnieć wyłącznie Policja, która i tak 
składa się z lokalnych jednostek operacyjnych. Docelowo więc, 
Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana, a pozostałe etaty 
operacyjne powinny zostać przeniesione w struktury Policji 
(byłyby to etaty finansowane z budżetu Miasta, tak jak 
dotychczas były finansowane etaty Straży Miejskiej; osoby, 
które dotychczas były strażnikami miejskimi mogłyby zostać 
zatrudnione w Policji). A dzięki likwidacji SM, finalnie Miasto 
mogłoby zaoszczędzić na kosztach obsługi administracyjnej 
Straży Miejskiej. 

Straż Miejska 
Miasta 
Poznania 
SMMP/B/001 

 
d) poprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej o znaczeniu lokalnym: 
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ZAD
ANIE 
UJĘT
E (U) 
/ 
NOW
E (N) 

Nazwa 
zadania 

Jednostka 
odpowiedzialn
a lub 
koordynująca 

Okres 
realizacji 

Łączn
e 
nakład
y 
finans
owe 

Li
mi
t 
20
16 

Limit 
2017 

Limit 
2018 

Li
mi
t 
20
19 

Limi
t 
2020 

od do 

N Budowa 
podolań
sko – 
strzeszy
ńskiego 
Centru
m 
Kultural
nego na 
Podolan
ach 

Wydział 
Kultury 

2017 20
18 

2.500.
000,00 

0,
00 

1.250.
000,00 

1.250.
000,00 

0,
00 

0,00 

Uzasadnienie poprawki: Warto zainwestować więcej środków w rozwój kulturalny dzielnic peryferyjnych, 
do których należą Podolany i Strzeszyn. Na Podolanach i Strzeszynie obecnie nie ma żadnej instytucji 
kulturalnej. Dawna filia Biblioteki Raczyńskich na Podolanach uległa pożarowi i do dnia dzisiejszego nie 
została odbudowana, jednakże teren po niej (róg ul. Zakopiańskiej i ul. Lubieńskiej) pozostał w rękach 
Miasta. Dlatego też, została opracowana koncepcja Centrum Kulturalnego na tym terenie, został złożony 
wniosek o odpowiednią zmianę miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod Centrum 
Kulturalne, a mieszkańcy oczekują powstania tego typu instytucji kulturalnej. Na rzeczonym terenie 
miałoby powstać Centrum Kulturalne, w którym zawierałyby się 1) filia Biblioteki Raczyńskich 
(przeniesienie dotychczasowej filii nr 35), 2) sala spotkań mieszkańców i koncertów (mała aula), 3) klub 
seniora (przeniesienie z obecnej lokalizacji w piwnicy, gdzie osoby zniedołężniałe mają problem się dostać), 
którego pomieszczenie funkcjonowałoby zamiennie jako siedziba rady osiedla Podolany, oraz 4) 
pomieszczenia, gdzie zajęcia nauki gry na instrumentach prowadziłaby Społeczna Szkoła Muzyczna 
(działająca aktualnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 62; przeniesienie jej aktywności do Centrum 
Kulturalnego zwolniłoby miejsce w samej szkole podstawowej, co pozwoliłby przyjmować więcej uczniów 
zamieszkujących w najbliższej okolicy, i tym samym nie musieliby oni dojeżdżać do szkół położonych w 
dalszych rejonach). Centrum Kulturalne miałoby służyć zarówno mieszkańcom Podolan, jak i Strzeszyna, co 
integrowałoby społeczności obydwu siostrzanych dzielnic. Przestrzeń Centrum Kulturalnego byłaby 
udostępniana w razie potrzeb zarówno radzie osiedla Podolany, jak i radzie osiedla Strzeszyn. Lokalizacja 
podolańsko-strzeszyńskiego Centrum Kulturalnego właśnie na Podolanach jest celowa, bowiem na 
Strzeszynie obecnie powstaje dużo innej infrastruktury, co przy budowaniu tam jeszcze Centrum 
Kulturalnego łamałoby zasadę zrównoważonego rozwoju całego obszaru Miasta. Wybudowanie podolańsko 
– strzeszyńskiego Centrum Kulturalnego ma poparcie samorządu pomocniczego Osiedla Podolany. 
Na wniosek rady osiedla Podolany, koszt wybudowania budynku został wyliczony przez profesjonalne biuro 
architektoniczne: koszt realizacji funkcjonalno-użytkowego budynku wynosi ok. 4.000,- zł netto/m2 
powierzchni użytkowej przy szacowanej pow. użytkowej 506 m2 oznacza to koszt realizacji 2.024.000,- zł 
netto, czyli z uwzględnieniem 23% VAT, 2.489.520,- zł brutto, co przy zaokrągleniu daje wartość poprawki: 
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2.500.000,- zł. 
 
4. Radny zgłosił następujące poprawki do projektu Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 
rok: 
 
a) poprawki do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej o znaczeniu lokalnym: 
 
1. PIĄTKOWO 
 
I) Piątkowo: Wybudowanie skweru (miniparku) na terenie przy przystanku autobusowym Os. Marysieńki I 
przy ul. Stróżyńskiego / ul. Wilanowskiej z ogrodzeniem i małą architekturą (po stronie Os. Marysieńki) 
50 tys. PLN 
Ze względu na dotychczas brak zagospodarowania terenu, warto nadać mu estetyczny kształt. 
 
II) Piątkowo: Dofinansowanie stworzenia pełnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. S. Batorego, w 
tym zawierającego siłownię zewnętrzną, miejsce do gry w koszykówkę, plac zabaw dla dzieci i górkę 
saneczkową 
100 tys. PLN 
Należy dbać o rekreację mieszkańców Piątkowa. 
 
III) Piątkowo i Winogrady: Zielony tunel PST - zaprojektowanie i obsadzenie interesującą wizualnie zielenią 
korytarza PST od przystanku Sobieskiego aż do wiaduktu za przystankiem Słowiańska 
800 tys. PLN 
Skarpy PST są naturalnym miejscem na zainstalowanie ciekawej zieleni na miarę XXI wieku, i stworzenie 
czegoś na poznańską miarę wiszących ogrodów Babilonu. 
 
 
IV) Piątkowo: Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kurpińskiego na os. B. Chrobrego 
500 tys. PLN 
Powierzchnia gruntu znajdująca się na północ od bloków na os. B. Chrobrego 24 i 26 od lat wymaga 
utwardzenia. 
 
V) Piątkowo: Lepsze oznakowanie przy głównych ulicach nazw osiedli oraz stawianie drogowskazów do 
budynków i instytucji (siedzib administracji osiedli, kościołów, posterunków Policji i Straży Miejskiej, 
siedziby Straży Pożarnej, szkół, etc.) 
30 tys. PLN 
Piątkowo to dzielnica na której osoby przyjezdne łatwo mogą się zgubić. Warto bardziej ją oznakować. 
 
VI) Piątkowo i Podolany: Stworzenie nowej koncepcji modernizacji i rozbudowy ul. Obornickiej 
200 tys. PLN 
Ze względu na przyjęte ostatnio przez Komisję Polityki Przestrzennej stanowisko w sprawie modernizacji i 
rozbudowy ul. Obornickiej, oraz pewne nieadekwatne elementy dotychczasowej koncepcji, powinna zostać 
opracowana nowa koncepcja dot. ul. Obornickiej. 
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VII) Piątkowo i Podolany: WPF - Rozbudowa ul. Obornickiej – 2022, 2023, 2024 – po 50 mln PLN 
Ze względu na fatalny stan ul. Obornickiej, jak i planowane przedłużenie ul. Szymanowskiego do ul. 
Mateckiego oraz ul. Kurpińskiego do ul. Strzeszyńskiej, przyjęcie poprawki jest uzasadnione. 
 
2. PODOLANY 
 
I) Podolany: Utworzenie zintegrowanego projektu kanalizacji, chodników i ulic na Podolanach 
5 mln PLN 
Podolany nareszcie powinny być w pełni skanalizowane, oraz posiadać chodniki i ulice. Aby do tego doszło 
powinien powstać zintegrowany projekt. 
 
II) Podolany: Budowa chodnika do przychodni lekarza rodzinnego na ul. Druskiennickiej wraz z budową 
małego ronda przy wylocie ul. Zakopiańskiej na ul. Druskiennicką 
3 mln PLN 
Mieszkańcy idący z ul. Zakopiańskiej nie mają jak się dostać do przychodni lekarskiej na ul. 
Druskiennickiej nr 17. Ze względu na brak chodnika, czasami idąc do lekarza, mogą skręcić sobie kostkę. 
Ponadto, na skrzyżowaniu Zakopiańska / Druskiennicka / Jasielska jest niebezpiecznie - mieszkańcy 
oczekują na rondo. 
 
III) Podolany: WPF 2018 Połączenie ul. Jasielskiej z ul. Lutycką 
2 mln PLN 
Połączenie ul. Jasielskiej z ul. Lutycką pozwoli mieszkańcom rozrastającego się osiedla przy ul. Jasielskiej 
na bezpośredni wyjazd w ul. Lutycką. 
 
IV) Podolany: Poprowadzenie ścieżki rowerowej do centrum - wybudowanie drogi pieszo-rowerowej 
wzdłuż ul. Druskiennickiej, ul. Szczawnickiej i ul. Podolańskiej 
5 mln PLN 
Mieszkańcy przemieszczający się rowerem oczekują ułatwień infrastrukturalnych, by dostać się z Podolan 
do centrum miasta. 
 
V) Podolany: Utwardzenie dróg na Podolanach 
8 mln PLN 
Na Podolanach jest dramatycznie dużo dróg nieutwardzonych. Najwyższy czas dofinansować działania rady 
osiedla i mieszkańców konkretną kwotą. 
 
3. STRZESZYN 
 
I) Strzeszyn: WPF 2019-2020 – po 12 mln PLN - Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym przez ul. 
Lutycką 
Strzeszyn jest otoczony zewsząd torami kolejowymi. Najwyższy czas wybudować wiadukt na ul. Lutycką. 
 
II) Strzeszyn: Stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej na fragmencie od ul. Biskupińskiej do 
ul. Krajeneckiej 
1 mln PLN 
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Ze względu na oczekiwania rowerzystów wybudowanie tego fragmentu drogi rowerowej jest uzasadnione. 
 
III)  
Strzeszyn: Dokończenie budowy (utwardzenie) ul. Literackiej aż do ul. Biskupińskiej 
3 mln PLN 
Dokończenie budowy (utwardzenie) ul. Literackiej aż do ul. Biskupińskiej pozwoliłoby utworzyć kolejny 
kanał komunikacyjny dla ruchu kołowego między ul. Biskupińską a Strzeszynem Greckim 
 
IV) Strzeszyn: Dokończenie budowy ronda przy zbiegu ulic M. Wańkowicza i A. Fieldorfa 
2 mln PLN 
Niedokończone rondo przy zbiegu ulic M. Wańkowicza i A. Fieldorfa jest niebezpieczne dla ruchu, zarówno 
kołowego, jak i pieszego. 
 
V) Strzeszyn: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wańkowicza  
3 mln PLN 
Na całej długości ul. Wańkowicza powinien być chodnik i droga rowerowa. 
 
VI) Strzeszyn: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Hezjoda 
1,5 mln PLN 
Wzdłuż ul. Hezjoda powinien być chodnik i droga rowerowa. 
 
VII) Strzeszyn: Położenie chodnika dookoła szkoły na ul. Hezjoda 
500 tys. PLN 
Dookoła całej szkoły, a nie tylko jej części, powinien być wybudowany chodnik. 
 
4. KIEKRZ 
 
I) Kiekrz: WPF 2018-2020 – po 30 mln PLN Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną 
przebudową układu drogowego 
W Kiekrzu nie ma ani kanalizacji sanitarnej ani deszczowej! 
 
II) Kiekrz: Prace związane z zaprojektowaniem i wytyczeniem pieszych szlaków umożliwiających przejście 
dookoła jeziora Kierskiego 
500 tys. PLN 
Na prace koncepcyjne, pomiarowe, geodezyjne i związane z budową szlaków dla pieszych, oraz na procesy 
sądowe wobec tych właścicieli, którzy nie chcieliby udostępnić dojścia do jeziora, powinny być 
zarezerwowane dodatkowe środki. 
 
III) Kiekrz: Oczyszczenie dna i wody Jeziora Kierskiego 
1 mln PLN 
Powinny zostać przeprowadzone gruntowne prace oczyszczające Jeziora Kierskie z wszelkich odpadków i 
zanieczyszczeń.  
 
5. KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 
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I) Krzyżowniki - Smochowice: Ustawienie po południowej stronie torów kolejowych na Krzyżownikach - 
Smochowicach ekranów akustycznych od ul. Lutyckiej do ul. Biskupińskiej 
1 mln PLN 
Ze względu na dyskomfort mieszkańców Krzyżownik - Smochowic powstający na skutek przejeżdżających 
pociągów, budowa ekranów akustycznych jest uzasadniona. 
 
II) Krzyżowniki - Smochowice: Postawienie posterunku Policji na Krzyżownikach - Smochowicach 
100 tys. PLN 
Warto wygospodarzyć trochę środków na urządzenie w już istniejącym lokalu, choćby obsługiwanego tylko 
przez jakiś wycinek tygodnia, posterunku Policji na Krzyżownikach – Smochowicach. 
 
III) Krzyżowniki - Smochowice: Sportowe zagospodarowanie terenu przy dojściu ul. Lubowskiej do ul. 
Człuchowskiej połączone z ewentualnym wykupem gruntu  
2 mln PLN 
Przy skrzyżowaniu ul. Lubowskiej z ul. Człuchowską jest wolny teren, który mógłby być zagospodarowany 
rekreacyjnie. 
 
IV) Krzyżowniki - Smochowice: Utwardzenie powierzchni dróg na Krzyżownikach -Smochowicach, w tym 
dokończenie budowy nawierzchni na ulicy Sytkowskiej (od ul. Czarnkowskiej do ul. Lutyckiej) 
5 mln PLN 
Na Krzyżownikach - Smochowicach jest wiele dróg nieutwardzonych. 
 
b) poprawka do budżetu o znaczeniu ogólnomiejskim: 
 
Budowa przejścia podziemnego między 2 przystankami PST na Moście Teatralnym 
3 mln PLN 
Między dwoma przystankami PST na Moście Teatralnym, z których odjeżdżają tramwaje PST w kierunku 
Winograd i Piątkowa nie ma przejścia podziemnego. Powoduje to, że: 1) przystanek PST „u góry” Mostu 
Teatralnego (z którego odjeżdżają linie nr 15 i 16) jest przeciążony pasażerami, zaś przystanek „na dole” 
Mostu Teatralnego (z którego odjeżdżają linie nr 12 i 14) świeci pustkami; 2) niektórzy ludzie przebiegając 
przez wschodnią nitkę ulicy Roosevelta narażając swoje zdrowie i życie, oraz zagrażając bezpieczeństwu 
ruchu samochodowo-autobusowego. 
 
c) sposób równoważenia poprawek: 
 
Sposób równoważenia: zwiększenie dochodów budżetu 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, paragraf 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
Źródło wraz ze sposobem kalkulacji:  
Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Szkolnej za ok. 40 mln PLN. 
Uzasadnienie:  
W ostatnim czasie została sprzedana nieruchomość szpitala im. Strusia. Miasto otrzymało za to ok. 40 mln 
zł. Te środki nie są jeszcze rozdysponowane. W ostatnich latach bardzo dużo inwestycji było poczynionych 
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na Nowym Mieście (w szczególności Ratajach), a niedawno też na Grunwaldzie. Najwyższy czas, by więcej 
środków było inwestowanych w północno-zachodniej części Poznania. 
 
5. Radny zgłosił następujące poprawki do projektu Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 
rok: 
 
a) poprawki do budżetu o znaczeniu lokalnym: 
 
aa) PIĄTKOWO 
 
1 
PIĄTKOWO: Dostosowanie niższej wieży telewizyjnej na Piątkowie do celów społecznych - I etap 
400 tys. zł 
W ramach kwoty ma powstać koncepcja i projekt architektoniczny oraz mają zostać przeprowadzone 
niezbędne działania formalne (przejęcie wieży), budowlane, inżynieryjne i kontrolne związane z 
przygotowaniem inwestycji. Na Piątkowie mieszka ok. 45 tys. mieszkańców Poznania, czyli co 11 
mieszkaniec Poznania mieszka na Piątkowie. Najwyższy czas, by Miasto zaczęło więcej inwestować w tę 
dzielnicę Poznania. Obydwie wieże RTV stanowią symbol dzielnicy Piątkowo. Na Piątkowie prawie nie 
istnieje powierzchnia lokalowa dla prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej. Powierzchnia 
istniejącego na os. B. Chrobrego spółdzielczego domu kultury Dąbrówka od dawna jest już całkowicie 
zagospodarowana, w tym częściowo na cele komercyjne (restauracja, fotograf, punkt ksero, kursy aerobicu, 
filia biblioteki Raczyńskich, sala kinowa). Brakuje lokalowej przestrzeni społecznej w której mogłyby być 
realizowane działania społeczno-kulturalne. Emitel sp. z o.o, aktualny właściciel wieży, jest gotowa 
bezpłatnie przekazać Miastu Poznań niższą z wież RTV na Piątkowie. Zarówno dolna część wieży RTV 
(rotunda), jak i górna część (gondola) mogłyby służyć działalności społeczno-kulturalnej i stanowić 
przestrzeń aktywności obywatelskiej. W przestrzeni tej mogłyby się odbywać debaty publiczne, zajęcia dla 
mieszkańców, konsultacje społeczne, wydarzenia kulturalne, spotkania tematyczne prowadzone przez 
organizacje pozarządowe, a także mogłaby ona służyć samorządom pomocniczym. W górnej części wieży 
(gondoli) miałaby powstać stała wystawa dotycząca historii Piątkowa, obrazująca na przykładzie Piątkowa 
proces przejścia określonego obszaru od struktury wsi do dzielnicy miasta XXI wieku. Docelowo, w dalszej 
perspektywie, należy rozważyć szanse utworzenia w wieży Muzeum Piątkowa. Zwieńczeniem wieży byłby 
punkt widokowy na Poznań znajdujący się na tarasie bądź dachu gondoli. W 2018 roku rozpoczęlibyśmy 
działania Miasta w tym kierunku, w kolejnych latach, prace te byłyby kontynuowane. 
 
2 
PIĄTKOWO: Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kurpińskiego na os. B. Chrobrego 
500 tys. PLN 
Powierzchnia gruntu znajdująca się na północ od bloków na os. B. Chrobrego 24 i 26 od lat wymaga 
utwardzenia. 
 
3 
PIĄTKOWO: Umieszczenie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego przy przystanku PST Kurpińskiego 
1 mln zł 
Obecnie, na 45-tysięcznym Piątkowie, jest tylko jedna stacja PRM przy Zintegrowanym Dworcu Jana III 
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Sobieskiego. Jeśli chcemy, by mieszkańcy jeździli rowerami, należy umożliwiać to mieszkańcom każdej 
części Poznania. 
 
4 
PIĄTKOWO: Budowa większej ilości dróg rowerowych 
5 mln zł 
Na Piątkowie, wzdłuż każdej z większych ulic, będących głównymi szlakami komunikacyjnymi, czyli 
wzdłuż ulic: Wojciechowskiego, Jaroczyńskiego, Stróżyńskiego, Hulewiczów, Mateckiego, bł. Marka z 
Aviano, Szymanowskiego, Smoleńskiej, Szeligowskiego, Kurpińskiego, Mieszka I, Umultowskiej, 
Wiechowicza i Opieńskiego, powinna znajdować się, odrębnie wybudowana, droga rowerowa. Obecnie, 
znajduje się ona tylko przy ul. Mieszka I i ul. Szeligowskiego. Najwyższy czas, by wypełnić te luki. 
 
5 
PIĄTKOWO: Przystosowanie Fortu Va do spotkań integracyjnych mieszkańców 
3 mln zł 
Na Piątkowie, pomiędzy ulicami: Z. Wojciechowskiego, Lechicką i Księcia Mieszka I, znajduje się Fort Va. 
Jest to jeden z 18 fortów wchodzących w skład Twierdzy Poznań. Powierzchnia Fortu Va to ok. 30 tysięcy 
metrów kwadratowych. Liczy wiele korytarzy, sal i pomieszczeń. Budowla jest położona na czterech 
działkach, których właścicielami jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” i Miasto 
Poznań. Z upoważnienia PTOP „Salamandra”, obiektem opiekuje się Stowarzyszenie Miłośników 
Fortyfikacji „Kernwerk”. Teoretycznie, byłaby możliwość zaangażowania się Miasta Poznań w utworzenie 
w Forcie Va miejsca spotkań mieszkańców albo na podstawie dwustronnego porozumienia Miasto Poznań - 
PTOP „Salamandra”, albo na podstawie przekazania PTOK „Salamandra”, jako organizacji pożytku 
publicznego, zadania z zakresu kultury do wykonania, w tym środków na wykonanie zadania. Na terenie 
fortu prowadzone są prace rewitalizacyjne. Obiekt został udostępniony do zwiedzania od 28 kwietnia 2012 
roku. Dzięki trasie turystycznej możliwe jest zobaczenie najważniejszych elementów fortu w częściach 
nadziemnych i podziemnych. Na Piątkowie mieszka ok. 45 tys. mieszkańców. Na Winogradach mieszka ok. 
50 tys. mieszkańców. Na Piątkowie obecnie brakuje miejsca integracji mieszkańców, w szczególności 
młodych. Jest to brak tym bardziej odczuwalny, że ze względu na bliskość Kampusu Morasko, na Piątkowie 
zamieszkuje coraz więcej ludzi młodych, studentów. Budynek Fortu Va mógłby się stać bardzo dobrym 
miejscem integracji dla lokalnej społeczności. Jako miejsce, Fort Va mógłby pełnić wielorakie funkcje, np. 
miejsca spotkań, klubu książki czy kameralnych koncertów. Wewnętrzny wystrój historyczny Fortu, mógłby 
po części zostać wykorzystany jako wystrój klubu, to zaś mogłoby dodać walor edukacyjny do 
integracyjnego. Dzięki wielości pomieszczeń, w jednym czasie w Forcie Va mogłyby się odbywać różne 
wydarzenia kulturalne naraz. Miejsce integracji nie musiałoby funkcjonować na całej powierzchni obiektu - 
pewne przestrzenie ze względów bezpieczeństwa czy środowiskowych (zimowisko nietoperzy) mogłyby 
być wyłączone spod użytkowania. Działalność miejsca integracji nie przeszkadzałaby w ciągu dnia 
wykorzystywać Fort dla celów urządzania wycieczek historycznych po Forcie czy pikników historycznych 
(weekendy). Fort Va ma dobre połączenia komunikacyjne. Samochodem można dojechać od strony ul. 
Lechickiej bądź ul. Z. Wojciechowskiego. W pobliżu Fortu znajduje się przystanek autobusowy 
„Włościańska”, do którego dojeżdżają linie autobusowe nr 87, 90, 93 i 905, oraz linia nocna nr 235. 
Natomiast, co istotne, w pobliżu Fortu znajduje się przystanek Poznańskiego Szybkiego Tramwaju 
„Lechicka / Poznań Plaza”, do którego dojeżdżają linie tramwajowe nr 12, 14, 15, 16, 19, 20 i linia nocna nr 
201. Z tego przystanku (z jego strony zachodniej), można by łatwo poprowadzić ścieżkę w kierunku Fortu 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

35 | S t r o n a  
 

Va. Tym bardziej, że istnieją już tam schodki do góry, do ścieżki, która prowadzi do Fortu Va. 
 
6 
PIĄTKOWO: Udostępnienie już gotowego parkingu przy osiedlu Jana III Sobieskiego 
40 tys. zł 
Na zachód od bloku nr 6 na os. J. III Sobieskiego, znajduje się część parkingu na działce Miasta Poznania 
(obr/ark: 53/20, działka 45/82). Teren ten nie jest już zajmowany przez prywatnego przedsiębiorcę. Można 
by łatwo połączyć go (prace budowlane - przebicie się przez chodnik) z sąsiadującym od północy czynnym, 
ogólnodostępnym parkingiem, i oddać mieszkańcom więcej przestrzeni dla ich samochodów. 
 
ab) PODOLANY 
 
1 
PODOLANY: Połączenie ul. Jasielskiej z ul. Lutycką 
2 mln PLN 
Połączenie ul. Jasielskiej z ul. Lutycką pozwoli mieszkańcom błyskawicznie rozrastającego się osiedla przy 
ul. Jasielskiej na bezpośredni wyjazd w ul. Lutycką. 
 
2 
PODOLANY: Poprowadzenie ścieżki rowerowej do centrum - wybudowanie drogi pieszo-rowerowej 
wzdłuż ul. Druskiennickiej, ul. Szczawnickiej i ul. Podolańskiej 
5 mln PLN 
Mieszkańcy przemieszczający się rowerem oczekują ułatwień infrastrukturalnych, by dostać się z Podolan 
do centrum miasta. 
 
3 
PODOLANY: Wymiana i instalacja kratek do kanalizacji 
30 tys. zł 
Wiele kratek na Podolanach do kanalizacji zostało zniszczonych lub „zagubionych”. Należy je uzupełnić i 
wymienić na terenie całych Podolan. 
 
4 
PODOLANY: Wybudowanie małego ronda na rozwidleniu się ul. Jasielskiej w kierunkach Druskiennickiej 
i Strzeszyńskiej (południowy kraniec działki obr/ark 20/07 działka 10/21) 
3 mln zł 
Jest to miejsce niebezpieczne dla ruchu pieszych oraz aut. Rondo poprawiłoby bezpieczeństwo ruchu w tym 
rejonie. 
 
5 
PODOLANY: Rozbudowa oświetlenia 
4 mln zł 
Podolany mają wielkie braki odnośnie istniejącego oświetlenia. Powinno być stworzone w szczególności 
następujące oświetlenie: 
a) wybudowanie latarni na wys. ul. Omańkowskiej nr 28 i 32; 
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b) wybudowanie 1 latarni więcej na południowym odcinku ul. Bieckiej; 
c) utworzenie oświetlenia przy Biedronce na ul. Strzeszyńskiej; 
d) utworzenie oświetlenia przy przejściu przy ulicach Krynicka / Owidiusza; 
e) utworzenie oświetlenia przy przejściu przez tory w miejscu, do których dochodzi ul. Rabczańska; 
f) postawienie więcej latarni na ul. Firlika; 
g) stworzenie bądź uzupełnienia oświetlenia na ulicach: 
- Szczawnickiej; 
- Kowarskiej; 
- Raciborskiej; 
- Poronińskiej; 
- Jasielskiej; 
- Lubieńskiej; 
- Żnińskiego; 
- Międzyleskiej; 
 
6 
PODOLANY: Budowa chodnika wzdłuż ul. Strzeszyńskiej od Galerii Podolany do Biedronki 
90 tys. zł 
Chodnik ten jest potrzebny ze względu na duży ruchu pieszych na tym fragmencie. 
 
7 
PODOLANY: Stworzenie utwardzenia po południowej stronie ul. Lutyckiej na odcinku między ul. 
Podolańską a ul. Szczawnicką 
50 tys. zł 
Mieszkańcy Podolan chodzą albo jeżdżą rowerem tamtędy. Warto pomyśleć o jakimś utwardzeniu (może 
wysypanie pofrezu) tamtego fragmentu. 
 
8 
PODOLANY: Poszerzenie przecisku Wierzbaka pod ul. Konatkowskiej i ul. Tułodzieckiej 
2 mln zł 
Rury w których skanalizowany jest Wierzbak są zbyt wąskie, jak na tak dużą ilość wody. Należy położyć 
nowe rury, o większej przepustowości. 
 
9 
PODOLANY: Utworzenie parku na północny-wschód od ul. H. Rzepeckiej 
1,5 mln zł 
Jest to miejsce, które nadaje się na stworzenie małego parku dla okolicznych mieszkańców. Warto zadbać o 
więcej miejsc rekreacji dla mieszkańców Podolan. 
 
10 
PODOLANY: Postawienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego 
1 mln zł 
Na Podolanach nie ma ani jednej stacji PRM. Ten rażący brak powinien być naprawiony, jeśli chcemy, by 
Poznaniacy jeździli rowerami. 
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11 
PODOLANY: Ustawienie urządzenia, które będzie mierzyło poziom zanieczyszczenia powietrza 
20 tys. zł 
Na Podolanach istnieje problem palenia w piecach opałem do tego nieprzystosowanym, który wytwarza 
dużą ilość smogu i pyłu. Celem kontroli bieżącego stanu powietrza, powinno się postawić (np. na ul. 
Strzeszyńskiej w pobliżu ronda Sroki) urządzenie, które będzie mierzyło poziom zanieczyszczenia 
powietrza. 
 
12 
PODOLANY: Dokończenie budowy boiska w parku przy ul. Prauzińskiego 
30 tys. zł 
Boisko w parku przy ul. Prauzińskiego można by infrastrukturalnie ulepszyć, co byłoby z korzyścią dla 
mieszkańców Podolan. 
 
13 
PODOLANY: Utwardzenie powierzchni dróg 
10 mln PLN 
Na Podolanach jest dramatycznie dużo dróg nieutwardzonych. Najwyższy czas dofinansować działania rady 
osiedla i mieszkańców konkretną kwotą. W szczególności powinny zostać utwardzone: ul. Poronińska, ul. 
Raczyńskiego (dokończenie utwardzenia asfaltem), fragment uliczki dochodzącej od ul. Raczyńskiego do 
bloku Szarych Szeregów 26-36 (dzielnica Jeżyce, obręb 0028 Podolany obr/ark 28/03 działka 13), ul. A. 
Danysz, ul. M. Wicherkiewicz czy ul. Kaczmarka (cała, a nie tylko część, jak dotychczas). 
 
14 
PODOLANY: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
8 mln zł 
Na Podolanach, wciąż są nieruchomości, na których brakuje kanalizacji sanitarnej. W szczególności, 
powinny zostać uczynione następujące prace: 
a) podłączenie kanalizacji do numerów 271-273 na ul. Strzeszyńskiej (rozważenie podłączenia 
od ul. Biskupińskiej) oraz do numeru Biskupińska 129; 
b) wybudowanie kanalizacji w ul. Zakopiańskiej od ul. Morszyńskiej do ul. Biskupińskiej; 
c) położenie kanalizacji sanitarnej w ul. Dukielskiej, ul. Sopockiej i ul. H. Szafran; 
d) podłączenie ul. Szczawnickiej 28 do kanalizacji sanitarnej (bo na razie mieszkańcy mają własną 
przepompownię ścieków). 
 
ac) STRZESZYN 
 
1 
STRZESZYN: Stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej na fragmencie od ul. Biskupińskiej 
do ul. Krajeneckiej 
1 mln PLN 
Ze względu na oczekiwania rowerzystów, jak i rażącą „dziurę” między dwoma fragmentami ścieżki 
rowerowej w tym zakresie, wybudowanie tego fragmentu drogi rowerowej jest uzasadnione. 
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2 
STRZESZYN: Dokończenie budowy ronda przy zbiegu ulic M. Wańkowicza i A. Fieldorfa 
2 mln PLN 
Niedokończone rondo przy zbiegu ulic M. Wańkowicza i A. Fieldorfa jest niebezpieczne dla ruchu, zarówno 
kołowego, jak i pieszego. 
 
3 
STRZESZYN: Utwardzenie ul. Malewskiej 
2 mln zł 
Okoliczni mieszkańcy oczekują utwardzenia tej ulicy i prosili mnie o wniesienie poprawki w tym zakresie. 
 
4 
STRZESZYN: Rozbudowa oświetlenia 
4 mln zł 
Strzeszyn ma wielkie braki odnośnie istniejącego oświetlenia. Powinno być stworzone w szczególności 
oświetlenie na: 
a) ul. Wańkowicza, w szczególności na fragmencie między krańcami obydwu końców ul. Konkiewicza; 
b) ul. Homera, na fragmencie między ul. Safony a ul. Sofoklesa; 
c) ul. Gojawiczyńskiej; 
d) ul. Miłosza; 
e) ul. Hezjoda; 
f) ul. Owidiusza; 
g) ul. Macewicza; 
h) przed budynkami na ul. Gombrowicza nr 6E-6H; 
i) ul. Koszalińskiej, wzdłuż ścieżki rowerowej. 
 
5 
STRZESZYN: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej dookoła Jeziora Strzeszyńskiego wraz z oświetleniem 
3,5 mln zł 
Dookoła Jeziora Strzeszyńskiego brak utwardzonej ścieżki pieszo-rowerowej, która by się przydała osobom 
przybywającym do Strzeszynka. Dodatkowo, powinno się tam zainstalować oświetlenie, bo wielu 
mieszkańców lubi też biegać wieczorami, ale nie może z powodu braku światła dookoła Jeziora. 
 
6 
STRZESZYN: Wybudowanie więcej przejść przez tory kolejowe z Podolanami 
3 mln zł 
Na odcinku torów kolejowych między ul. Biskupińską a ul. Rabczańską, powinno zrobić się więcej przejść 
dla pieszych, celem poprawienia swobody przepływu mieszkańców między obydwiema dzielnicami 
(Strzeszyn i Podolany) i większej integracji mieszkańców. 
 
7 
STRZESZYN: Postawienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na pętli Literacka oraz na pętli 
Strzeszyn 
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2 mln zł 
Na Strzeszynie nie ma ani jednej stacji PRM. Ten rażący brak powinien być naprawiony, i to w dwójnasób, 
jeśli chcemy, by Poznaniacy jeździli rowerami. 
 
8 
STRZESZYN: Budowa w ramach powstającego PTBS na osiedlu Żołnierzy Wyklętych, boiska, placu 
zabaw, siłowni zewnętrznej i kortu do tenisa 
2,5 mln zł 
Nowi mieszkańcy będą potrzebowali przestrzeni i infrastruktury do rekreacyjnego spędzania czasu.  
 
9 
STRZESZYN: Budowa 5 rond 
15 mln zł 
Ronda znacznie upłynniają ruch kołowy oraz powodują poprawę jego bezpieczeństwa. W szczególności 
powinny być w tym zakresie na Strzeszynie dokonane następujące prace: 
a) stworzenie ronda ze skrzyżowania ul. Biskupińska / ul. Koszalińska; 
b) wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińska / ul. Żołnierzy Wyklętych; 
c) zrobienie ronda na skrzyżowaniu ul. Lutycka / ul. Żołnierzy Wyklętych; 
d) wybudowanie ronda na zbiegu ul. Literacka / ul. Koszalińska; 
e) zrobienie ronda na skrzyżowaniu ul. Fieldorfa / ul. Koszalińska. 
 
ad) KIEKRZ 
 
1 
KIEKRZ: Prace związane z zaprojektowaniem, wytyczeniem i budową pieszo-rowerowych szlaków 
umożliwiających przechód dookoła Jeziora Kierskiego 
500 tys. PLN 
Na prace koncepcyjne, pomiarowe, geodezyjne i związane z budową szlaków dla pieszych, oraz na procesy 
sądowe wobec tych właścicieli, którzy nie chcieliby udostępnić dojścia do jeziora, powinny być 
zarezerwowane dodatkowe środki. 
 
2 
KIEKRZ: Oczyszczenie dna i wody Jeziora Kierskiego 
1 mln PLN 
Powinny zostać przeprowadzone gruntowne prace oczyszczające Jezioro Kierskie z wszelkich odpadków i 
zanieczyszczeń. 
 
3 
KIEKRZ: Dofinansowanie parku edukacyjno-rekreacyjnego nad Jeziorem Kierskim z ogólnodostępną plażą 
1 mln zł 
Lokalna Rada Osiedla z dużym wysiłkiem tworzy park edukacyjno-rekreacyjny przy ul. ks. E. Nawrota. 
Warto wesprzeć ich działania dodatkowymi środkami finansowymi. 
 
4 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

40 | S t r o n a  
 

KIEKRZ: Podłączenie ulic Nad Przeźmierką oraz części ul. Chojnickiej i części ul. Psarskie do sieci 
gazowej 
1 mln zł 
Powyższe 3 ulice bądź ich fragmenty nie mają podłączenia do sieci gazowej. Celem poprawy 
funkcjonowania domostw, należy ten brak uzupełnić. 
 
5 
KIEKRZ: Zainstalowanie oświetlenia w ul. Nad Przeźmierką, ul. Podjazdowej oraz ul. Chojnickiej 
1 mln zł 
Powyższe 3 ulice bądź ich fragmenty nie mają w wystarczającym stopniu oświetlenia, który to brak należy 
uzupełnić. 
 
6 
KIEKRZ: Poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Podjazdowej przy numerach 10, 12, 14, 16 i 18 i zrobienie 
barierek na zakrętach 
30 tys. zł 
Ze względu na niebezpieczny zakręt, mieszkańcy numerów 10, 12, 14, 16 i 18 ul. Podjazdowej, są gotowi 
oddać swoje grunty, by poszerzyć chodnik. Miasto powinno dołożyć starać i pieniędzy w tym zakresie. 
 
7 
KIEKRZ: Utworzenie zatoczki Kiss&Ride w ul. Chojnickiej przy Szkole Podstawowej nr 28 
500 tys. zł 
Z aktualnie znajdującego się miejsca dla 2 samochodów znajdującego się po lewej stronie schodów 
prowadzących do szkoły, należy utworzyć zatoczkę Kiss&Ride w taki sposób, by wydłużyć przestrzeń dla 
samochodów o część po dalszej lewej stronie (po stronie kościoła) i zrobić półkole z ruchem tylko w jednym 
kierunku (od wejścia do szkoły w kierunku kościoła), i postawić oznakowanie, że trzeba przyjeżdżać z 
tornistrem na kolanach, by nie zajmować czasu na wyjmowanie plecaka z bagażnika (znak niestandardowy, 
nie drogowy). Taka zatoczka znacznie przyspieszy wysiadanie dzieciaków z samochodów gęsto tłoczących 
się rankami przy szkole. 
 
8 
KIEKRZ: Wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Kierskiej, Chojnickiej i Podjazdowej 
3 mln zł 
Rondo to poprawiłoby bezpieczeństwo w tym obszarze oraz upłynniłoby ruch. 
 
9 
KIEKRZ: Porozstawianie ławek wzdłuż wybrzeża Jeziora Kierskiego w równomiernej odległości 
50 tys. zł 
Celem uprzyjemnienia mieszkańcom pobytu nad wodę, powinno się porozstawiać ławki wzdłuż wybrzeża. 
 
10 
KIEKRZ: Przekształcenie budynku z halą sportową w dawnym ośrodku Policji na budynek służący celom 
społecznym, kulturalnym i sportowym dla lokalnej społeczności 
3 mln zł 
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Po przejęciu dawnego ośrodka Policji w Kiekrzu, Miasto powinno wyremontować, przystosować i 
przeznaczyć budynek z halą sportową na rzecz lokalnej społeczności. 
 
11 
KIEKRZ: Polepszenie fragmentu drogi rowerowej idącej przy torach kolejowych od skrzyżowania ul. Nad 
Jeziorem z ul. Chojnicką aż do ul. Psarskie 
60 tys. zł 
Fragment ten, choć formalnie stanowi szlak rowerowy, jest bardzo ciężki do przebycia dla rowerzystów, ze 
względu na znajdujący się na nim piach. Powinno się wysypać tam sypko-twardy materiał na fragment drogi 
rowerowej idącej przy torach kolejowych od skrzyżowania ul. Nad Jeziorem z ul. Chojnicką aż do ul. 
Psarskie. Ewentualnie, pozbyć się piachu z tej ulicy, ze względu na to, że pod spodem znajduje się gotowa 
kostka brukowa. 
 
12 
KIEKRZ: Postawienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego 
1 mln zł 
W Kiekrzu nie ma ani jednej stacji PRM. Ten rażący brak powinien być naprawiony, jeśli chcemy, by 
Poznaniacy jeździli rowerami. 
 
13 
KIEKRZ: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - I etap 
20 mln zł 
W XXI wieku, w piątym największym mieście w Polsce, w dzielnicy Kiekrz nie ma ani kanalizacji 
sanitarnej ani deszczowej! Ten brak musi być niezwłocznie uzupełniony. W 2018 roku dofinansowalibyśmy 
planowane działania Miasta w tym kierunku, w kolejnych latach, prace te byłyby kontynuowane. 
 
ae) KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 
 
1 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Ustawienie ekranów akustycznych 
4 mln PLN 
Ze względu na dyskomfort mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, wywołany nadmiernym hałasem, 
powinno się postawić ekrany akustyczne oddzielające: 
a) tory kolejowe od położonych na południe od nich obszarów mieszkalnych (fragment linii kolejowej na 
wysokości od ul. Biskupińskiej do ul. Lutyckiej); 
b) Tor Poznań od Krzyżownik-Smochowic; 
c) obydwie strony ul. Dąbrowskiego od reszty Krzyżownik - Smochowic. 
 
2 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Sportowe zagospodarowanie terenu między ul. Brodnicką a ul. 
Maszewską połączone z wykupem gruntu 
2 mln PLN 
Między ul. Brodnicką a ul. Maszewską, bezpośrednio przylega do ul. Lubowskiej wolny teren, który mógłby 
być zagospodarowany rekreacyjnie. Na ten moment należy on do właścicieli prywatnych. Miasto powinno 
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go odkupić i dostosować rekreacyjnie. 
 
3 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Postawienie stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego między ul. 
Karlińską a ul. Muszkowską 
1 mln zł 
Na Krzyżownikach-Smochowicach nie ma ani jednej stacji PRM. Ten rażący brak powinien być 
naprawiony, jeśli chcemy, by Poznaniacy jeździli rowerami. 
 
4 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Ustawienie urządzenia, które będzie mierzyło poziom zanieczyszczenia 
powietrza 
20 tys. zł 
Na Krzyżownikach-Smochowicach istnieje problem palenia w piecach opałem do tego nieprzystosowanym, 
który wytwarza dużą ilość smogu i pyłu. Celem kontroli bieżącego stanu powietrza, powinno się postawić 
urządzenie, które będzie mierzyło poziom zanieczyszczenia powietrza. 
 
5 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Rozbudowa oświetlenia 
4 mln zł 
Krzyżowniki-Smochowice mają wielkie braki odnośnie istniejącego oświetlenia. Powinno być stworzone w 
szczególności następujące oświetlenie: 
a) dokończenie budowy oświetlenia na ul. Tczewskiej oraz na ul. Puckiej; 
b) postawienie jednej lampy na ul. Oleckiej, na odcinku dochodzącym do ul. Łagowskiej (obr/ark 22/19 
działki: 35, 45/5 i 47/27); 
c) zrobienie oświetlenia na wschodniej i południowej stronie zabudowy wielorodzinnej przy ul. Żuraszka; 
d) utworzenie oświetlenia wzdłuż: 
- ul. Sytkowskiej; 
- ul. Architektów; 
- ul. Międzyzdrojskiej; 
- ul. Grudziądzkiej; 
- ul. Oleckiej; 
- ul. Cetniewskiej; 
- ul. Żuraszka. 
 
6 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Zainstalowanie w podziemnych przejściach dla pieszych pod ul. 
Dąbrowskiego podestów ruchomych oraz szyn 
2 mln zł 
Celem pomocy matkom z wózkami, osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach oraz 
rowerzystom, wzdłuż schodów prowadzących do podziemnych przejść pod ul. Dąbrowskiego na 
Krzyżownikach-Smochowicach, powinny być zainstalowane podesty ruchome oraz, przy poręczach, szyny 
(np. metalowe profile ocynkowane), po których można by było rower pchać pod górę, bądź spuszczać go w 
dół. 
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7 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Postawienie świateł na skrzyżowaniu przy północnej stronie wiaduktu 
na ul. Santockiej 
300 tys. zł 
Jest to jedna z inwestycji, którą mieszkańcy Krzyżownik-Smochowic szczególnie mocno oczekują. 
Skrzyżowanie przy północnej stronie wiaduktu na ul. Santockiej jest bardzo niebezpieczne ze względu na 
ograniczoną widoczność kierowców (zasłaniające barierki). Postawione tam lustro nie wystarcza by 
zachować bezpieczeństwo ruchu. Powinno tam powstać normalne skrzyżowanie ze światłami, podobnie jak 
powstały już na wiadukcie na ul. Słupskiej. 
 
8 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Zbudowanie utwardzonego przejścia (np. chodnika i schodków) z ul. 
Margonińskiej do przystanku autobusowego „Kołobrzeska n/ż” 
200 tys. zł 
Mieszkańcy Sytkowa (południowej części Krzyżownik-Smochowic), mają problem by dojść do przystanku 
autobusowego z tego względu, że muszą schodzić stromo w dół i to jeszcze po nieutwardzonym gruncie. 
Powinno się odpowiednio utwardzić ten pieszy szlak komunikacyjny. Przejście miałoby odbijać od ul. 
Margonińskiej w miejscu położonym na zachód od działki 19/4 obr/ark: 20/46 i iść tak jak wydeptana 
ścieżka. 
 
9 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Opracowanie koncepcji ładu przestrzennego ryneczku na ul. 
Muszkowskiej 
80 tys. zł 
Obecny ryneczek na ul. Muszkowskiej jest nieciekawy estetycznie. Jednakże, jest w nim potencjał, by go 
przeobrazić w miejsce nie tylko funkcjonalne, ale i ładne. 
 
10 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Zabezpieczenie terenu dawnej strzelnicy znajdującej się przy ul. 
Przytocznej 
30 tys. zł 
Najbardziej niebezpieczne fragmenty (np. stare fragmenty budowli z cegieł) terenu dawnej strzelnicy 
znajdującej się przy ul. Przytocznej należy zamknąć dla publiczności lub rozebrać. Albowiem, lokalne 
dzieciaki wchodzą po wale strzelniczym na wysoki na 4 metry mur i się na nim bawią, co grozi wypadkiem. 
 
11 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Udostępnienie mieszkańcom do kąpieli dwóch oczek wodnych przy ul. 
Beskidzkiej oraz stworzenie infrastruktury saneczkowej na górce między nimi 
300 tys. zł 
Na północny-wschód od nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 35, znajdują się dwa oczka wodne (obr/ark 
25/12 działka 14) oraz górka. Kiedyś mieszkańcy kąpali się w nich oraz zjeżdżali saneczkami z niej, ale ze 
względu na aktualnie utrudniony dostęp do niej, już w zasadzie tego nie robią. Warto to miejsce przywrócić 
lokalnej społeczności, w szczególności poprzez wytworzenie przejścia z ul. Beskidzkiej do oczek wodnych, 
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ich oczyszczenie, a także stworzenie infrastruktury saneczkowej na górce, która znajduje się między 
oczkami wodnymi. 
 
12 
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE: Utwardzenie powierzchni dróg 
7 mln PLN 
Na Krzyżownikach - Smochowicach jest wiele dróg nieutwardzonych. W szczególności powinno dojść do 
utwardzenia następujących: 
a) ul. Beskidzkiej; 
b) ul. Białośliwskiej; 
c) ul. Cetniewskiej; 
d) ul. Czerskiej; 
e) ul. Dziwnowskiej; 
f) ul. Elbląskiej; 
g) ul. Gniewskiej na fragmencie od ul. Braniewskiej do ul. Fromborskiej; 
h) ul. Karpackiej; 
i) ul. Kociewskiej; 
j) ul. Łagowskiej; 
k) ul. Łebskiej; 
l) ul. Łomnickiej; 
ł) południowej części ul. Mrowińskiej; 
m) ul. Mrzeżyńskiej; 
n) ul. Oleckiej; 
n) ul. Polanowskiej; 
p) ul. Przybrodzkiej; 
q) ul. Pelpińskiej, w szczególności obręb: 22 arkusz: 26 działka: 71/3; 
r) ul. Prabuckiej; 
s) ul. Puckiej; 
t) ul. Sytkowskiej (wraz ze stworzeniem przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej „Poznań-Wola”); 
t) ul. Tczewskiej; 
w) ul. Żuraszka; 
x) ul. Żukowskiej. 
 
b) poprawki do budżetu o znaczeniu ogólnomiejskim: 
 
1 
Stworzenie publicznego punktu ostrzegawczego dla rodziców udzielającego informacji nt. placówek 
oświatowych w których dochodzi do wdrażania programów mogących zakłócać naturalną tożsamość 
płciową dzieci i młodzieży (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
300 tys. zł 
Odkąd Prezydent utworzył stanowisko ds. przeciwdziałania wykluczeniom i jeszcze powołał na to 
stanowisko wykładowczynię gender studies oraz jednocześnie członkinię Rady Centrum Badań Płci 
Kulturowej i Tożsamości, powstało realne ryzyko, że polityka niektórych osób w Urzędzie Miasta, będzie 
zmierzała do wdrożenia w jednostkach oświatowych, czegoś, co skrótowo określa się jako 
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homopropaganda. Aby rodzice poznańskich dzieci wiedzieli, które placówki szkolne mogą sprzyjać 
zakłóceniom naturalnej płciowości ich pociech, powinno stworzyć się miejsce, w których taką informację 
otrzymają. 
 
2 
Koncert Katy Perry na 100-lecie odzyskania niepodległości (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
3 mln  
Już dawno nie było koncertu światowej klasy gwiazdy w Poznaniu. Warto, by połączyć taki koncert z 
obchodami 100-lecia niepodległości. Powinien to być, z jednej strony, obecnie bardzo popularny 
wykonawca (a nie jakaś osoba, która szczyt popularności osiągnęła np. 20 lat temu), zaś z drugiej strony, 
wykonawca, którego piosenki są powszechnie lubiane oraz który ma na koncie wiele tzw. „hitów”. Taką 
osobą mogłaby być Katy Perry, która na ten moment, nie ma jeszcze zarezerwowanego na koncert terminu 
10 czy 11 listopada 2018r. (por. https://www.katyperry.com/tour/ ). Ewentualnie, w przypadku 
niemożliwości ściągnięcia do Poznania tej piosenkarki, można by pomyśleć o innej gwieździe muzyki 
światowego formatu. Obniżeniu kosztów takiego koncertu sprzyjałby fakt, że Miasto Poznań, ma 
zagwarantowany 1 dzień w roku, w którym może bezpłatnie użytkować stadion Lecha przy ul. Bułgarskiej, 
na którym to stadionie taki koncert miałby się odbyć. Dofinansowanie miejskie, nie wykluczałoby 
odpłatności biletów na koncert, jednakże ich koszt nie byłby wysoki (np. 100,- zł), oraz w pierwszej 
kolejności do ich nabycia uprawnieni byliby Poznaniacy, a nie mieszkańcy innych gmin. 
 
3 
Wyburzenie budynków Arsenału i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego na Starym Rynku (POPRAWKA 
OGÓLNOMIEJSKA) 
3 mln 
Budynki te, wybudowane za czasów PRL w samym sercu Poznania, nie pasują do otaczającej ich 
architektury. Same w sobie, estetycznie wyglądają nieciekawie, a na pięknym staromiejskim tle, wręcz 
strasznie. Koncepcja rewitalizacji Starego Rynku autorstwa pracowni Demiurg sp. z o.o., w kontekście 
budynków dookoła ul. J. B. Quadro, jest smutnym, bez polotu, zapudrowaniem budowlanego ohydztwa. 
Uzyskaną przestrzeń można by wykorzystać albo na wydarzenia kulturalne (np. prezentowane na stawianej 
scenie) albo na odbudowanie kamienic, które tam kiedyś stały, albo innego obiektu o podobnej, starej 
architekturze, albo na wybudowanie czegoś nowoczesnego, jednakże pięknego i komponującego się z 
otaczającą przestrzenią. 
 
4 
Miasto Neo-Nowe Bardzo Kult(ur)owe (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
500 tys. zł 
Miasto mogłoby inwestować nie tylko w remonty elewacji swych budynków, ale również w zawieszenie 
neonów, które swą tematyką nawiązywałyby do działalności, odbywającej się w budynku, na którym wiszą. 
Neony są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców, z jednej strony na skutek ich kolorowości 
(niezależnie od tego, co o kolorach sądzi Plastyk Miejski), zaś z drugiej strony, dlatego, że rozświetlają 
wieczorami i nocą miasto. Można by zacząć instalacje neonów na budynkach instytucji kultury (np. Kino 
Muza, Teatr Muzyczny), jednakże nie wszystkich, jeśli akurat powaga czy wygląd architektoniczny danego 
budynku by się z tym kłócił (np. CK Zamek, Teatr Polski, siedziba Biblioteki Raczyńskich). 
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5 
Odbudowa Pomnika Wdzięczności Najświętszego Serca Pana Jezusa (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
5 mln zł 
Wielu mieszkańców Poznania oczekuje odbudowy Pomnika Wdzięczności Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Najlepszym do tego miejscem byłoby pobliże jeziora Malta. Miasto powinno w tym zakresie pomóc 
konserwatywnej części poznańskiego społeczeństwa (np. poprzez dostarczenie odpowiedniej nieruchomości 
gruntowej). 
 
6 
Budowa przejścia podziemnego między 2 przystankami PST na Moście Teatralnym (POPRAWKA 
OGÓLNOMIEJSKA) 
3 mln PLN 
Między dwoma przystankami PST na Moście Teatralnym, z których odjeżdżają tramwaje PST w kierunku 
Winograd i Piątkowa nie ma przejścia podziemnego. Powoduje to, że: 1) przystanek PST „u góry” Mostu 
Teatralnego (z którego odjeżdżają linie nr 15 i 16) jest przeciążony pasażerami, zaś przystanek „na dole” 
Mostu Teatralnego (z którego odjeżdżają linie nr 12 i 14) świeci pustkami; 2) niektórzy ludzie przebiegając 
przez wschodnią nitkę ulicy Roosevelta narażają swoje życie i zdrowie, oraz zagrażają bezpieczeństwu 
ruchu samochodowo-autobusowego. 
 
7 
Wmontowanie ruchomego chodnika na odcinku między przystankiem PST Dworzec Zachodni a peronami 
PKP nr 1, 2 i 3 na Dworcu PKP Poznań Główny (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
2 mln zł 
Odległość między przystankiem PST Dworzec Zachodni a peronami PKP nr 1, 2 i 3 na Dworcu PKP Poznań 
Główny jest znaczna - warto, by ułatwić podróżnym przemieszczanie się oraz by pokazać Poznań od 
nowoczesnej strony. 
 
8 
Zainstalowanie ruchomych podestów pod przejściem podziemnym na Rondzie Śródka dla osób 
niepełnosprawnych oraz dla wózków z dziećmi (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
1 mln zł 
Jest to jedno z najważniejszych rond w mieście. Powinno zostać przystosowane do ruchu dla 
niepełnosprawnych. 
 
9 
Tworzenie i rozstawianie w całym mieście ławek o artystycznym designie (POPRAWKA 
OGÓLNOMIEJSKA) 
500 tys. zł 
Kiedyś w centrum Poznania były stawiane, stworzone przez osoby z ASP, artystyczne ławki. Koszt ich 
wytworzenia nie był wysoki (ok. 1 tys. zł), a wrażenie które robiły na mieszkańcach i turystach było bardzo 
pozytywne. Warto, by zamiast zwykłych ławek seryjnie wprowadzić tego typu interesujące obiekty małej 
architektury. Każda ławka miałaby być inna i związana albo z miejscem, gdzie byłaby stawiana, albo z jakąś 
osobą, albo po prostu byłaby ciekawa wizualnie. 
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10 
Instalowanie poidełek (zdrojów wodnych) z wodą pitną dla ludzi na terenie każdej jednostki pomocniczej 
(osiedla) - I etap (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
2 mln zł 
Zarówno w miejscach rekreacyjnych, jak i takich, gdzie występują większe skupiska ludzi, dla zapewnienia 
mieszkańcom dostępu do świeżej, pitnej wody, coraz popularniejsze staje się instalowanie w przestrzeni 
miejskiej poidełek dla ludzi (są one normą w krajach Europy Zachodniej i USA; często znamy je z 
amerykańskich filmów dziejących się na kampusach). Przybierają one kształt umywaleczek z puszczonym 
do góry na niewielką wysokość strumieniem wody, małych fontann czy kurków. Są one szczególnie 
przydatne w czasie ciepłego półrocza (kwiecień - wrzesień) oraz pomagają się zregenerować i uzupełnić 
płyny w organizmie (woda zdatna do picia). Warto rozpocząć stawianie w poszczególnych częściach Miasta 
poidełek z wodą zdatną do picia, z których każdy mieszkaniec mógłby bezpłatnie się napić. W czasach 
ocieplania klimatu i coraz wyższych temperatur (nie mówiąc o coraz wyższych cenach Aquanetu), takie 
urządzenia w sposób istotny mogłyby zwiększyć komfort mieszkańców przebywających na zewnątrz. Koszt 
jednego to ok. 4 tys. zł. W 2018 roku rozpoczęlibyśmy działania Miasta w tym kierunku, w kolejnych 
latach, prace te byłyby kontynuowane. 
 
11 
Wprowadzenie w jednostkach oświatowych skrzynek ratunkowych (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
300 tys. zł 
W szkołach uczniowie często zauważają zachowania będące naruszeniem prawa (np. rozprowadzanie 
narkotyków, znęcanie się, bicie), jednakże nie informują o tym wychowawców czy rodziców, bowiem boją 
się późniejszej stygmatyzacji wśród rówieśników jako osobowe źródło informacji. Rozwiązaniem tego typu 
problemu byłoby wprowadzenie skrzynek ratunkowych na terenie jednostek oświatowych, do których 
uczniowie mogliby wrzucać anonimowe informacje nt. zauważonych zagrożeń. Te informacje byłyby 
weryfikowane przez dyrekcję i na ich podstawie byłyby przedsiębrane odpowiednie działania. Takie 
skrzynki mogłyby to być odpowiednio odporne na zniszczenia skrzynki na listy, instalowane w ustronnym, 
gwarantującym informującemu prywatność miejscu, gdzie nie ma kamer monitoringu szkolnego. Taniość 
pojedynczej skrzynki (ok. 100 zł) sprawia, że za powyższą kwotę będzie można zainstalować skrzynkę w 
każdej poznańskiej jednostce oświatowej. 
 
12 
Tworzenie zadaszonych wiat nad stojakami rowerowymi przy każdej jednostce oświatowej - I etap 
(POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
5 mln zł 
Uczniowie tym chętniej przyjeżdżaliby do szkoły rowerem, jeśli nad stojakami rowerowymi znajdowałyby 
się zadaszające je wiaty - chroniłoby to rowery od deszczu, którego w naszym klimacie umiarkowanym nie 
brakuje. W 2018 roku rozpoczęlibyśmy działania Miasta w tym kierunku, w kolejnych latach, prace te 
byłyby kontynuowane. 
 
13 
Zainstalowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w każdym budynku władzy publicznej 
w Poznaniu (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
5 mln zł 
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Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (Automated External Defibrillator - AED) pozwalają zwykłym 
ludziom udzielić pomocy osobie, której praca serca została zatrzymana. Są to urządzenia, które za pomocą 
elektrowstrząsów pobudzają krążenie. Celowym byłoby rozmieszczenie ich w każdym budynku władzy 
publicznej w Poznaniu, jako miejscach, w których przebywa znaczna ilość osób. Koszt jednego to ok. 7 tys. 
zł. 
 
14 
Rozbudowa toru narciarskiego na Malcie do podwójnej szerokości i podwójnej wysokości (POPRAWKA 
OGÓLNOMIEJSKA) 
4 mln zł 
Poznań powinien konsekwentnie stawiać na sport. Coraz więcej mieszkańców jeździ na nartach i 
snowboardzie. Dobrym miejscem do tego (szczególnie dla osób początkujących i średniozaawansowanych) 
jest sztuczny tor na Malcie. Jednakże, jego małe rozmiary nie wystarczają ani ze względu na 
zapotrzebowanie, ani ze względu na aspiracje Poznaniaków. Warto go poszerzyć i podwyższyć, by mogło na 
nim naraz jeździć więcej osób, i by dłużej z niego zjeżdżały. 
 
15 
Budowa i otwarcie centrum szkoleniowego piłki stołowej (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
4 mln zł 
Piłka stołowa (tzw. piłkarzyki) jest jednym z ciekawych sportów, które mają szansę w przyszłości stać się 
sportami olimpijskimi (tak jak kiedyś stał się nim tenis stołowy, czyli tzw. ping-pong). Warto, już teraz 
umożliwić Poznaniakom kształcenie się w tym kierunku, tym bardziej, że przedstawiciele Poznania jeszcze 
niedawno wygrywali mistrzostwa świata w tym zakresie, tak więc kadrę szkoleniową już mamy. 
 
16 
Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych (w tym wózków) zejść na plaże w mieście (POPRAWKA 
OGÓLNOMIEJSKA) 
5 mln zł 
Poznań wraca nad wodę. Powstają plaże miejskie nad Wartą i na Malcie, jak i rozwijane są plaże nad 
jeziorami (np. projekt „Plażojada”). Należy pamiętać o niepełnosprawnych, i zapewniać im odpowiednią 
infrastrukturę pozwalającą korzystać z plaż miejskich (np. odpowiednie dojazdy, barierki, toalety). 
 
17 
Ustawienie darmowo dostępnych słupów ogłoszeniowych w różnych punktach Miasta (POPRAWKA 
OGÓLNOMIEJSKA) 
400 tys. zł 
Przepływ informacji nt. oferowanych usług i towarów czy zagubień przedmiotów bądź zwierząt, w 
zewnętrznej przestrzeni Miasta, m. in. zapewniają słupy ogłoszeniowe, na których ogłoszeniodawcy mogą 
zamieszczać swe informacje. Pewna ilość takich słupów jest nagromadzona na wewnętrznym obszarze 
Poznania, ograniczonym ulicami Hetmańska - Reymonta - Przybyszewskiego - Dąbrowskiego - Roosevelta 
- Libelta - Solna - Małe Garbary - Wyszyńskiego - Jana Pawła II - Kórnicka - Kazimierza Wielkiego - 
Garbary - Królowej Jadwigi - Dolna Wilda, jednakże poza tym obszarem takich słupów jest już znacznie 
mniej. Warto stawiać w całym mieście takie punkty wymiany informacji dla mieszkańców. Koszt jednego 
słupa to ok. 4 tys. zł. 
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18 
Przekazanie Zakładowi Lasów Poznańskich w formie dotacji celowej środków na inwentaryzację zieleni 
(POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
15 tys. zł 
Zakład Lasów Poznańskich potrzebuje dodatkowych środków na inwentaryzację zieleni. 
 
19 
Stworzenie nowej koncepcji modernizacji i rozbudowy ul. Obornickiej (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
200 tys. PLN 
Ze względu na przyjęte przez Komisję Polityki Przestrzennej stanowisko w sprawie modernizacji i 
rozbudowy ul. Obornickiej, oraz pewne nieadekwatne elementy dotychczasowej koncepcji, powinna zostać 
opracowana nowa koncepcja dot. ul. Obornickiej. Po oddaniu do użytku Zachodniej Obwodnicy Poznania 
(ZOP) ulica Obornicka nadal pełni i będzie pełnić funkcję trasy wylotowej i wjazdowej w północnej części 
Poznania. Jest to ulica wąska, stale zakorkowana, nie posiada kanalizacji deszczowej. Ul. Obornicka od lat 
wymaga remontu. Jest to główna droga wyjazdowa z Poznania na północ. Stanowi bardzo złą wizytówkę dla 
całego Miasta. Jest to obecnie ostatnia w Poznaniu wylotówka, która nie została wyremontowana. Jeśli 
Miasto chce być konsekwentne w remontach ulic wylotowych, to powinno jak najszybciej zainwestować w 
remont ul. Obornickiej. Przyjęcie poprawki jest tym bardziej uzasadnione, mając na względzie planowane 
przedłużenie ul. Szymanowskiego do ul. Mateckiego oraz ul. Kurpińskiego do ul. Strzeszyńskiej. 
 
20 
Tworzenie zatoczek dla autobusów w całym mieście (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
10 mln zł 
Jednym z największych absurdów obecnie rządzącej Poznaniem władzy samorządowej jest likwidacja 
zatoczek autobusowych, dla samego w sobie spowolnienia ruchu. Należy zacząć przywracać Poznaniowi 
zatoczki autobusowe. 
 
21 
Stworzenie w każdej dzielnicy fontanny lub oczka wodnego - I etap (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
20 mln zł 
W tej dzielnicy, w której nie ma ani jeziora, ani stawu, ani rzeczki czy rzeki, ani fontanny, powinno się 
stworzyć fontannę czy oczko wodne. Służyłoby to z jednej strony wypoczynkowi mieszkańców, jak i 
filtrowałoby od pyłu powietrze. Zieleń + woda - w takim kierunku powinien podążać Poznań. W 2018 roku 
rozpoczęlibyśmy działania Miasta w tym kierunku, w kolejnych latach, prace te byłyby kontynuowane. 
 
22 
Budowa przynajmniej jednej stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na terenie każdej jednostki 
pomocniczej (osiedla) (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
15 mln zł 
Należy stworzyć w tych osiedlach (jednostkach pomocniczych), gdzie jeszcze nie ma, przynajmniej po 
jednej stacji PRM. Jej lokalizacja byłaby konsultowana z radą osiedla. Jeśli chcemy, by mieszkańcy jeździli 
rowerami, należy umożliwiać to mieszkańcom każdej części Poznania, a nie tylko niektórym. 
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23 
Stworzenie Wielkiego Muzeum Miejskiego (POPRAWKA OGÓLNOMIEJSKA) 
20 mln zł 
Ponieważ zbiory muzealnicze Poznania są niewielkie, ich nikłość i małą atrakcyjność dla turystów 
dodatkowo potęguje, ich rozparcelowanie między różne budynki różnych muzeów (łącznie jest ok. 30 
muzeów w Poznaniu). Warto, by przynajmniej część z nich zgromadzić w jednym, dużym budynku, by 
stworzyć skondensowaną i ciekawą ofertę zarówno dla tubylców, jak i turystów. 
 
c) sposób równoważenia poprawek: 
 
ca) Poprawki małe ≤ 5 mln PLN 
 
Od wielu lat zbyt dużo inwestuje się w Rataje w porównaniu z innymi częściami Poznania. Takie 
nierównomierne rozłożenie inwestycji ma swoje źródła personalno-polityczne. Znaczna część 
wielomilionowych inwestycji na Ratajach jest powiązana ze środkami unijnymi poprzez co, trudno, by te 
pozycje w projekcie budżetu, stały się źródłem finansowania poprawek budżetowych. Jednakże, część 
pozycji w projekcie budżetu na 2018 rok, jest inwestycjami „czysto” miejskimi. Dodatkowo, nie są one 
niezbędne, oraz prace w ich zakresie nie posunęły się na tyle daleko, by nie można ich zawiesić (w 
niektórych przypadkach, tych prac nawet nie rozpoczęto). Taką inwestycją jest proponowane główne źródło 
poprawki, jak również kolejne, alternatywne, wskazane poniżej źródła poprawki. Dodatkowo, jednym z 
potencjalnych źródeł poprawki jest budowa schroniska dla psów, bowiem w Poznaniu nie ma palącej 
potrzeby budowy nowego schroniska, a przy ograniczonych środkach, w pierwszej kolejności powinniśmy 
dbać o ludzi, a dopiero później o zwierzęta. Wreszcie, ostatnim z potencjalnie wskazanych źródeł 
finansowania jest rezerwa ogólna będąca w dyspozycji Prezydenta, jako mogąca być przeznaczona na 
jakiekolwiek wydatki. 
 
Wskazane, główne źródło poprawki, to: 
ZDM/P/093 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu 
5.400.000,00 PLN (ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH). 
 
W przypadku wyczerpania powyższego źródła, albo stwierdzenia niecelowości jego wykorzystania, jako 
kolejne źródła poprawki, wskazuje się następujące pozycje w projekcie budżetu (według kolejności, w jakiej 
poprawka ma być zaspakajana, w przypadku wyczerpania się kolejnych źródeł, bądź uznania niecelowości 
ich wykorzystania): 
1) ZDM/P/032 Program „Poznań Rataje-Franowo” - budowa ul. Folwarcznej 24.829.166,00 PLN 
(ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH), lub następnie 
2) ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt 10.000.000,00 PLN (USŁUGI KOMUNALNE), lub 
następnie 
3) SP/P/009 Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje 8.398.200,00 PLN (WYDZIAŁ SPORTU), lub 
następnie 
4) P/B/002 Rezerwy - 01 Rezerwa ogólna 6.000.000,00 PLN (PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY 
PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA). 
 
cb) Poprawki duże > 5 mln PLN 
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Od wielu lat zbyt dużo inwestuje się w Rataje w porównaniu z innymi częściami Poznania. Takie 
nierównomierne rozłożenie inwestycji ma swoje źródła personalno-polityczne. Znaczna część 
wielomilionowych inwestycji na Ratajach jest powiązana ze środkami unijnymi poprzez co, trudno, by te 
pozycje w projekcie budżetu, stały się źródłem finansowania poprawek budżetowych. Jednakże, część 
pozycji w projekcie budżetu na 2018 rok, jest inwestycjami „czysto” miejskimi. Dodatkowo, nie są one 
niezbędne, oraz prace w ich zakresie nie posunęły się na tyle daleko, by nie można ich zawiesić (w 
niektórych przypadkach, tych prac nawet nie rozpoczęto). Taką inwestycją jest proponowane główne źródło 
poprawki, jak również kolejne, alternatywne, wskazane poniżej źródła poprawki. Dodatkowo, jednym z 
potencjalnych źródeł poprawki jest budowa schroniska dla psów, bowiem w Poznaniu nie ma palącej 
potrzeby budowy nowego schroniska, a przy ograniczonych środkach, w pierwszej kolejności powinniśmy 
dbać o ludzi, a dopiero później o zwierzęta. Wreszcie, ostatnim z potencjalnie wskazanych źródeł 
finansowania jest rezerwa ogólna będąca w dyspozycji Prezydenta, jako mogąca być przeznaczona na 
jakiekolwiek wydatki. 
 
Wskazane, główne źródło poprawki, to: 
ZDM/P/032 Program „Poznań Rataje-Franowo” - budowa ul. Folwarcznej 24.829.166,00 PLN (ZARZĄD 
DRÓG MIEJSKICH).  
 
W przypadku wyczerpania powyższego źródła, albo stwierdzenia niecelowości jego wykorzystania, jako 
kolejne źródła poprawki, wskazuje się następujące pozycje w projekcie budżetu (według kolejności, w jakiej 
poprawka ma być zaspakajana, w przypadku wyczerpania się kolejnych źródeł, bądź uznania niecelowości 
ich wykorzystania): 
1) ZDM/P/093 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu 
5.400.000,00 PLN (ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH), lub następnie 
2) ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt 10.000.000,00 PLN (USŁUGI KOMUNALNE), lub 
następnie 
3) SP/P/009 Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje 8.398.200,00 PLN (WYDZIAŁ SPORTU), lub 
następnie 
4) P/B/002 Rezerwy - 01 Rezerwa ogólna 6.000.000,00 PLN (PREZYDENT MIASTA, ZASTĘPCY 
PREZYDENTA, SEKRETARZ I SKARBNIK MIASTA). 
 
d) inne zgłoszone poprawki radnego  
 
1 
Nazwa: 
Poprawienie parkingu przy ul. Szymanowskiego 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Poprawienie jakości/dostępności ogólnodostępnego parkingu przy ul. Szymanowskiego. 
Wartość: 
2018 – 80.000 
Równoważenie: 
zmniejszenie wydatków 
Zadanie: 
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ZDM/P/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego 
Uzasadnienie: 
W ramach tej puli środków powstaną niewykonania lub oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na tą 
inwestycję 
Wartość: 
2018 – 80.000 
 
2 
Nazwa: 
Muzeum Walk Niepodległościowych 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Zwiększenie wydatków bieżących, związane z otwarciem i prowadzeniem przez Muzeum Walk 
Niepodległościowych obiektu w Poznaniu ul. Słupska 62. 
Wartość: 
2018 – 25.000,- 
Równoważenie: 
Zmniejszenie wydatków 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Zmniejszenie kwoty zadania o podaną wartość nie zagrozi jego realizacji. 
Wartość: 
2018 – 25.000,- 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta na kwotę: 20.000,- PLN. 
 
3 
Nazwa: 
Muzeum Walk Niepodległościowych 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Zakup niezbędnego wyposażenia związanego z ukończeniem modernizacji obiektu w Poznaniu ul. Słupska 
62. 
Wartość: 
2018 – 150.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Zmniejszenie kwoty zadania o podaną wartość nie zagrozi jego realizacji. 
Wartość: 
2018 – 150.000,- 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta w całości 
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4 
Nazwa: 
Działania kulturalne dla mieszkańców osiedli peryferyjnych. 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Integracja lokalnej społeczność. Trudniejszy dostęp do kultury osiedli peryferyjnych -" Kultura dla 
mieszkańca" Osiedli Krzyżowniki - Smochowice, Kiekrz, Podolany, Strzeszyn. 
Wartość: 
2018 – 80.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Zmniejszenie kwoty zadania o podaną wartość nie zagrozi jego realizacji. 
Wartość: 
2018 – 80.000,- 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta na kwotę: 600.000,- PLN. 
 
5 
Nazwa: 
Budowa kompleksu lekkoatletyczno - rekreacyjnego ul. Wilków Morskich 13 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Możliwość korzystania z bazy sportowej przez młodzież szkolną oraz lokalną społeczność mieszkańców 
Poznania. Słabo rozwiniętą infrastrukturą sportową w zachodniej części Poznania. 
Wartość: 
2018 – 950.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Zmniejszenie kwoty zadania o podaną wartość nie zagrozi jego realizacji. 
Wartość: 
2018 – 950.000,- 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta w całości 
 
6 
Nazwa: 
Uporządkowanie działki ul. Słupska - Szkółka Leśna w Krzyżownikach 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa części działki na cele rekreacyjne w 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

54 | S t r o n a  
 

związku z postulatami społeczności lokalnej. Obecnie przedmiotowy teren w myśl uchwały Rady Miasta 
Poznania nr LXII/658/IV/2005 r. z dnia 25.01.2005 r. przeznaczony jest na zagospodarowanie pod pola 
golfowe. Do czasu zmiany uchwały zasadnym byłoby udostepnienie tego terenu mieszkańcom, ma to 
uzasadnienie ze względu na przedłużający się termin realizacji; do dnia dzisiejszego jest on nieznany. 
Jednostka dysponująca tym terenem to ZLP. 
Wartość: 
2018 – 600.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Zmniejszenie kwoty zadania o podaną wartość nie zagrozi jego realizacji. 
Wartość: 
2018 – 600.000,- 
 
7 
Nazwa: 
Realizacja monitoringu i oświetlenia miejskiego na kąpieliskach: Strzeszynek, Rusałka oraz na Plaży 
Parkowej przy ul. Nawrota 14 (Poznań Kiekrz) 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Działania inwestycyjne władz Miasta prowadzone w przeciągu ostatnich dwóch lat oraz współdziałanie ze 
stroną społeczną, zwłaszcza w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, doprowadziły do 
powstania nowej infrastruktury rekreacyjnej na wskazanych kąpieliskach a wartość tej inwestycji to 4 500 
000,00 zł.  Należałoby wprowadzić system monitoringu i oświetlenia ze względu na bezpieczeństwo jak i 
ochronę w/w inwestycji przed wandalizmem. 
Wartość: 
2018 – 950.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Zmniejszenie kwoty zadania o podaną wartość nie zagrozi jego realizacji. 
Wartość: 
2018 – 950.000,- 
 
8 
Nazwa: 
Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Braniewskiej 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Bieżąca konserwacja urządzeń rekreacyjnych i sportowych.  
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Wartość: 
2018 – 50.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Zmniejszenie kwoty zadania o podaną wartość nie zagrozi jego realizacji. 
Wartość: 
2018 – 50.000,- 
 
9 
Nazwa: 
Budowa oświetlenia ścieżki parkowej w Parku Ekologicznym - Os. Kiekrz 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Poprawa widoczności i bezpieczeństwa mieszkańców w Parku Ekologicznym. 
Wartość: 
2018 – 150.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Zmniejszenie kwoty zadania o podaną wartość nie zagrozi jego realizacji. 
Wartość: 
2018 – 150.000,- 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta w całości 
 
10 
Nazwa: 
Termomodernizacja drugiej części Szkoły Podstawowej nr 15 w Poznaniu. 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Dokończenie termomodernizacja drugiej części Szkoły Podstawowej nr 15 w Poznaniu. 
Wartość: 
2018 – 1.000.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Zmniejszenie kwoty zadania o podaną wartość nie zagrozi jego realizacji. 
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Wartość: 
2018 – 1.000.000,- 
 
11 
Nazwa: 
Ogrody społeczne 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Ogrody społeczne stały się popularne na całym świecie. Wykorzystywanie choćby najmniejszej przestrzeni i 
"oddanie" jej w ręce mieszkańców jest bardzo dobrą formą dbałości o naszą wspólne otoczenie. Propozycja 
założenia ogrodów społecznych przyszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji przy Szkole 
Społecznej na os. Jana III Sobieskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 67 im. Jacka Kuronia na os. 
Stefana Batorego. Celem sadzenia ogrodów społecznych przy szkołach jest tzw. żywa lekcja biologii ale 
również integracja dzieci z przyrodą, opieka oraz wdrożenie nawyku zdrowej żywności. 
Wartość: 
2018 – 200.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/013 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 
Uzasadnienie: 
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 
Wartość: 
2018 – 200.000,- 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta w całości 
 
12 
Nazwa: 
Chodnik na ul. Mateckiego 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Projekt chodnika na ul. Mateckiego w roku 2018 Budowa chodnika w roku 2019 Budowa chodnika przede 
wszystkim przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Są tam osiedla dla młodych ludzi i 
dużej ilości dzieci. Na chwilę obecną rodzice z wózkami, dzieci i inni mieszkańcy poruszają się ruchliwą 
jezdnią albo idą wzdłuż rowu, ponieważ nie ma nawet pobocza. 
Wartość: 
2018 – 200.000,- 
2019 – 2.500.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 
Wartość: 
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2018 – 200.000,- 
2019 – 2.500.000,- 
 
13 
Nazwa: 
Remont hali namiotowej - Szkoła ul. Leśnowolska 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Remont hali namiotowej przy szkole na ul. Leśnowolskiej. Kwota obejmuje wymianę poszycia, ogrzewania 
oraz korektę konstrukcji hali. Po remoncie hala będzie służyć mieszkańcom Smochowice i Krzyżownik. 
Wartość: 
2018 – 350.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałości projektów 
Wartość: 
2018 – 350.000,- 
 
14 
Nazwa: 
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej od ul. Literackiej do ul. Golęcińskiej wraz z 
modernizacją parkingu przy ul. Golęcińskiej 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Projekt drogi rowerowej jest gotowy do realizacji (opinia pozytywna RO Strzeszyn), a modernizacja 
ogólnodostępnego parkingu przy ul. Golęcińskiej potrzebna zarówno rodzicom dowożącym dzieci do szkoły 
jak i mieszkańcom korzystającym z przyległych terenów rekreacyjnych (pozytywna opinia RO Strzeszyn). 
Wartość: 
2018 – 2.600.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 
Wartość: 
2018 – 2.600.000,- 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta na kwotę: 400.000 PLN z przeznaczeniem na 
budowę parkingu. 
 
15 
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Nazwa: 
Przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska. W roku 2017 opracowano koncepcję 
przebudowy i organizacji ruchu. Inwestycja zakończy to zadanie. 
Wartość: 
2018 100 000,00 zł 
2019 1 900 000,00 zł 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/013 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 
Uzasadnienie: 
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 
Wartość: 
2018 100 000,00 zł 
2019 1 900 000,00 zł 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta w całości 
 
16 
Nazwa: 
Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o 3 dodatkowe oddziały 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
projektowanie przeniesione z roku 2019 na rok 2018. Przyspieszenie działania. 
Wartość: 
2018 – 100.000,- 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/013 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 
Uzasadnienie: 
przeznaczenie kwoty z rezerwy na przyspieszenie inwestycji i projektowanie już w 2018 r. 
Wartość: 
2018 – 100.000,- 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta w całości 
 
17 
Nazwa: 
przyspieszenie inwestycji rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały zadanie P121/P/005 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Przyspieszenie rozbudowy przedszkola nr 121 na ul. Biskupińskiej. Rozpoczęcie projektowanie już w 2018r 
i prowadzenie inwestycji w 2019. 
Wartość: 
2018 100 000,00 zł 
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2019 1 900 000,00 zł 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/013 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 
Uzasadnienie: 
kwota 100 tys. zł zostanie przeznaczona na finansowanie projektowania w 2018r. a kwota z 2019 r. zostanie 
już przeznaczona na realizacje inwestycji 
Wartość: 
2018 100 000,00 zł 
2019 1 900 000,00 zł 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta w całości 
 
18 
Nazwa: 
Przebudowa lub budowa Skyparku - teren pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Wykonanie przebudowy lub budowa od nowa Skyparku. Na chwilę obecną teren jest administrowany przez 
SM na podstawie umowy. Funkcjonujący tam do niedawna skatepark został urządzony przez SM. w roku 
2018 projektowanie, wykonanie w 2019 
Wartość: 
2018 30 000,00 zł 
2019 300 000,00 zł 
Równoważenie: 
1 +D 
Dział: 
700 Gospodarka mieszkaniowa 
Paragraf: 
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 
Źródło/Uzasadnienie/Sposób kalkulacji 
spodziewane są zwiększone dochody ze sprzedaży działek 
2018 30 000,00 zł 
2 -W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
przeznaczenie kwoty 300 tys. zł z tej właśnie rezerwy 
Wartość: 
2019 300 000,00 zł 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta w całości 
 
19 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

60 | S t r o n a  
 

Nazwa: 
budowa brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
wykonanie budowy brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej 
Wartość: 
2018 400 000,00 zł 
Równoważenie: 
+D 
Dział: 
700 Gospodarka mieszkaniowa 
Paragraf: 
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 
Zródło/Uzasadnienie/Sposób kalkulacji 
spodziewane zwiększone dochody ze sprzedaży działek 
2018 400 000,00 zł 
 
20 
Nazwa: 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej na 62 przy ul. Strzeszyńskiej 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Strzeszyńskiej z uwzględnieniem filii Biblioteki 
Raczyńskich oraz auli szkolnej dostępnej również na potrzeby kulturalne mieszkańców.  
Wartość: 
2018 1 000 000,00 zł 
2019 3 000 000,00 zł 
2020 3 000 000,00 zł 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 
Wartość: 
2018 1 000 000,00 zł 
2019 3 000 000,00 zł 
2020 3 000 000,00 zł 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta na kwotę: 500.000 zł na 2018 rok z 
przeznaczeniem na opracowanie projektu. W trakcie 2018 roku podejmowane będą działania mające na celu 
zagwarantowanie finansowania realizacji inwestycji. 
 
21 
Nazwa: 
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Projekt budowy ul. Elbląskiej na odcinku od ul. Gniewskiej do ul. Polanowskiej 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Przeznaczenie kwoty w roku 2018 na projekt budowy ul. Elbląskiej na odcinku od ul. Gniewskiej do ul. 
Polanowskiej. 
Wartość: 
2018 350 000,00 zł 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 
Wartość: 
2018 350 000,00 zł 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta w całości 
 
22 
Nazwa: 
Kultura na peryferiach Miasta - Mobilne Centrum Kultury 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Kultura na peryferiach Miasta Poznania - Mobilne Centrum Kultury: 500 tys Międzypokoleniowe 
Chartowo: 50 tys Rewitalizacją kulturalna na dzielnicach Nowego Miasta: 200 tys Mobilne Centrum 
Kultury - kontynuacja z roku 2017 "Wakacje z Blokami" - cykl imprez na osiedlach Piątkowskich wraz z 
wydarzeniami na peryferiach miasta. Wydarzenia międzypokoleniowe na Chartowie, wydarzenia z udziałem 
dzieci i seniorów. 
Wartość: 
2018 1 000 000,00 zł 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 
Wartość: 
2018 1 000 000,00 zł 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta na kwotę: 600.00,- PLN. 
 
23 
Nazwa: 
ścieżka rowerowa od końcowego przystanku Pestki po ulicę Bł. Marka z Aviano 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
około 800 metrów tej ścieżki odciążyłoby o 1/3 ruch samochodowy w tej części północnego Poznania - 
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stanowi ona brakujące ogniwo ścieżki od Pestki i przejazdu kolejowego po ową ulicę marka z Aviano 
Wartość: 
2018 100 000,00 zł 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
rezerwa ta jest adresowana na takie projekty, projekt tej ścieżki a następnie jej wykonanie znacząco 
odciążyłoby ruch - jest to 10 minut rowerem z Suchego Lasu do Pestki, tańsze niż parking Park and Ride dla 
samochodów! 
Wartość: 
2018 100 000,00 zł 
Poprawka uwzględniona w autopoprawce Prezydenta Miasta w całości 
 
24 
Nazwa: 
docelowy projekt i harmonogram budowy nowych szkół i przedszkoli na Strzeszynie 
Zakres rzeczowy/Uzasadnienie: 
Na Strzeszynie osiedle gwałtownie rozrasta się. W najbliższym roku przybędzie tam nowych 3 i pól tysiąca 
mieszkań. 1200 mieszkań buduje PTBS, ok 230 ZKZL, kolejnych 1500 budują prywatni deweloperzy na 
terenach kupionych od miasta i od agencji wojskowej. Konieczne jest przyspieszenie o rok budowy nowej 
szkoły na Strzeszynie, zgodnie z wnioskiem przegłosowanym przez Komisję Oświaty, który nasz klub 
poparł, ale także będzie potrzebna jeszcze jedna nowa szkoła w szybkim czasie. Obecnie do szkoły jedynej, 
która tam jest chodzi 1200 uczniów na 2 zmiany, bo szkoła przewidziana jest na 700 uczniów. Brakuje już w 
tej chwili 300 miejsc przedszkolnych. Za rok mieszkać będzie na Strzeszynie co najmniej 2500 nowych 
dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym. 
Wartość: 
20186 000 000,00 zł 
Równoważenie: 
-W 
Zadanie: 
P/P/014 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością 
projektów 
Uzasadnienie: 
konieczna jest kwota na projekty, ale także na wykup gruntu od agencji woskowej - 2,5 hektara gruntu na 
szkołę. Miasto nie zabezpieczyło wystarczającej ilości terenów na Strzeszynie pod bazę szkolną i 
przedszkolną, a powstaje tam potężne osiedle mieszkaniowe, mieszkania na wynajem dla niezamożnych, 
zatem to nie będą klienci drogich szkół prywatnych, których tam i tak nie ma 
Wartość: 
2018 6 000 000,00 zł 
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6. Radny zgłosił następujące poprawki do projektu uchwały PU 1219/17 w sprawie utworzenia „Parku 
Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu 
 
I. Zmiana par. 6 projektu uchwały 
Dotychczasowe brzmienie: 
„Na terenie Parku ustala się zakaz mocowania do elewacji budynków stolików i siedzisk oraz ustawiania 
przed lokalami: barierek, stojaków typu roll-up oraz stosowania dywanów i sztucznej trawy.” 
Proponowane brzmienie: 
„Na terenie Parku ustala się zakaz mocowania do elewacji budynków, w sposób naruszający substancję 
budynku, stolików i siedzisk oraz ustawiania przed lokalami: barierek, stojaków typu roll-up oraz 
stosowania dywanów i sztucznej trawy.” 
Uzasadnienie:  
Samo mocowanie, o ile nie narusza substancji budynku (a np. jest tylko zawieszeniem), nie powinno być 
penalizowane. 
 
II. Zmiana par. 7 ust. 2 projektu uchwały 
Dotychczasowe brzmienie: 
„2. Zakazuje się działalności handlowej lub usługowej, przy wykonywaniu której dochodzi do nagabywania 
osób przebywających na obszarze Parku, w szczególności w celu powiadamiania o towarach, usługach lub 
imprezach.” 
Proponowane brzmienie: 
„2. Zakazuje się działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej, w związku z 
którą dochodzi do nagabywania osób przebywających na obszarze Parku, w szczególności w celu 
powiadamiania o towarach, imprezach lub usługach, w tym o usługach o charakterze erotycznym.” 
Uzasadnienie:  
Zapis zgodny z art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nowe brzmienie 
poszerza zakres rodzajów działalności w zw. z którą dochodzi do nagabywania. Zamiana wyrażenia „przy 
wykonywaniu której” na „w związku z którą” wskazuje na to, że chodzi o realne czynności nagabywania, a 
nie charakter samej działalności. Rozszerzenie deklaratoryjne pojęcia usług o te o charakterze erotycznym, 
ma na celu klaryfikację przepisu. 
 
III. Zmiana par. 9 ust. 1 pkt 1) projektu uchwały 
Dotychczasowe brzmienie: 
„1. W zakresie ogólnych zasad lokalizacji szyldów ustala się: 
1) zakres informacji szyldu obejmujący nie więcej niż: logo, nazwę firmy i dane kontaktowe;” 
Proponowane brzmienie: 
„1. W zakresie ogólnych zasad lokalizacji szyldów ustala się: 
1) zakres informacji szyldu obejmujący nie więcej niż: logo, nazwę firmy, datę założenia działalności 
gospodarczej, dane kontaktowe lub imię i nazwisko właścicieli;” 
Uzasadnienie:  
Zmiana uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Ukazanie dawności firmy (np. „działająca od 
roku 1880”) dobrze komponuje się z historycznym klimatem Starego Miasta. Nie zawsze imię i nazwisko 
jest w firmie przedsiębiorstwa (np. w spółkach kapitałowych), a personalizacja działalności gospodarczej też 
budzi skojarzenia historyczne. 
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IV. Zmiana par. 11 ust. 1 pkt 2) projektu uchwały 
Dotychczasowe brzmienie: 
„1. W zakresie urządzeń technicznych i urządzeń telekomunikacyjnych zakazuje się umieszczania: (…) 
2) urządzeń telekomunikacyjnych na dachach, elewacjach i ścianach szczytowych zabytków, z wyjątkiem 
budynków administracji publicznej i innych urzędów,” 
Proponowane brzmienie: 
„1. W zakresie urządzeń technicznych i urządzeń telekomunikacyjnych zakazuje się umieszczania: (…) 
2) urządzeń telekomunikacyjnych na dachach, elewacjach i ścianach szczytowych zabytków, z wyjątkiem 
umieszczanych w celach realizacji zadań publicznych,” 
Uzasadnienie:  
Proponowana zmiana pozwoli wyeliminować ew. zarzut organu nadzoru, że przepis przewiduje nierówność 
wobec prawa (podmioty prywatne nie mogą mieć urządzeń telekomunikacyjnych, a podmioty publiczne 
mogą), co byłoby złamaniem konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Odniesienie się nie do obiektów 
publicznych, ale do realizacji zadań publicznych, wskazuje na uzasadniony powód zróżnicowania. 
 
V. Zmiana par. 13 poprzez dodanie ust. 2 
Dotychczasowe brzmienie: 
[brak] 
Proponowane brzmienie: 
„2. Odstępstwo od zasady wyrażonej w przepisie ust. 1 pkt 1) wymaga zgody Miejskiego Konserwatora 
Zabytków.” 
Uzasadnienie:  
Czasami, nowa kolorystyka, może wyglądać bardziej estetycznie, w tym nawet bardziej „historycznie”, niż 
dawna. Tak więc, należałoby wprowadzić możliwość takowych zmian, zarazem przy zastrzeżeniu pełnej 
kontroli Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
 
VI. Zmiana grupy paragrafów projektu uchwały 
Paragraf 16 oznacza się jako 17. 
Paragraf 17 oznacza się jako 18. 
Paragraf 18 oznacza się jako 19. 
Wprowadza się nowy paragraf 16 o następującym brzmieniu: 
»§ 16 
1. Skutkom określonym w art. 112 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podlegają wyłącznie 
działania i zaniechania rażąco niezgodne z: 
1) § 4; 
2) § 5 ust. 1 pkt 1) ppkt b) w zakresie „jakichkolwiek innych elementów w obrębie ogródka, z wyjątkiem: 
- stolików i krzeseł, 
- pomocników kelnerskich, 
- pulpitu z menu, 
- donic z zielenią, ogrzewaczy i koszy na śmieci”; 
3) § 5 ust. 1 pkt 2) ppkt a) tiret drugie; 
4) § 5 ust. 1 pkt 2) ppkt b); 
5) § 5 ust. 1 pkt 3) ppkt b) w zakresie: „jakichkolwiek innych elementów w obrębie ogródka, z wyjątkiem: 
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- parasoli, 
- stolików i krzeseł”; 
6) § 5 ust. 1 pkt 4) ppkt b) w zakresie: „jakichkolwiek innych elementów w obrębie ogródka, z wyjątkiem: 
- parasoli na zasadach uzgodnionych z zarządcą terenu, 
- stolików i krzeseł, 
- pomocników kelnerskich, 
- pulpitu z menu, 
- donic z zielenią, ogrzewaczy i koszy na śmieci”; 
7) § 5 ust. 2; 
8) § 5 ust. 3 w zakresie nie dotyczącym telewizorów, głośników i odtwarzaczy muzyki; 
9) § 5 ust. 4; 
10) § 6 w zakresie ustawiania przed lokalami: barierek, stojaków typu roll-up oraz stosowania dywanów i 
sztucznej trawy; 
11) § 7 ust. 1; 
12) § 7 ust. 3; 
13) § 8; 
14) § 9 ust. 1 pkt 1), 2) i 3); 
15) § 9 ust. 2, 3, 4, 5 i 6; 
16) § 10 pkt 1, 2) i 3); 
17) § 12 ust. 5; 
18) § 15 ust. 1; 
lub, których niezgodność z wyżej wskazanymi przepisami uchwały, powoduje rażące naruszenie celów, o 
których mowa w § 3 ust. 2. 
2. Stwierdzenie rażącej niezgodności lub rażącego naruszenia celów dokonuje Miejski Konserwator 
Zabytków, działając na wniosek lub z urzędu. 
3. Od dnia zawiadomienia o rażącej niezgodności lub rażącym naruszeniu celów, zainteresowany podmiot 
ma 2 miesiące na likwidację rażącej niezgodności oraz rażącego naruszenia celów. W szczególnych 
okolicznościach, Miejski Konserwator Zabytków może wyznaczyć termin krótszy. 
4. Zainteresowany podmiot informuje Miejskiego Konserwatora Zabytków o dokonanych zmianach, celem 
ich kontroli. 
5. W przypadku, gdy na skutek zmian, nie zostanie zlikwidowany stan rażącej niezgodności lub rażącego 
naruszenia celów, kolejne zawiadomienie ma skutek natychmiastowy. W przypadku, ponowienia przez 
zainteresowany podmiot, tożsamego stanu rażącej niezgodności lub rażącego naruszenia celów, zdanie 
poprzednie stosuje się odpowiednio.« 
Uzasadnienie: 
Zapis zgodny z art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami pozwala wprowadzić ograniczenia na terenie parku kulturowego. 
Proponowany nowy paragraf 16 ma na celu złagodzenie ograniczeń przewidywanych przez projekt uchwały. 
Sankcje karne dopiero wtedy będą mogły być zastosowane, gdy naruszenie wyszczególnionych przepisów 
uchwały będzie miało charakter rażący, tj. w istotny sposób będzie odbiegało od regulacji uchwały bądź 
odstępstwo od regulacji uchwały będzie w sposób istotny godziło w cele uchwały, określone w § 3 ust. 2. 
Jest to o wiele lepszy mechanizm, niż sztywne ustalanie parametrów w bardzo szczegółowych kwestiach 
(np. kolory ogródków, format pulpitów, wysokość potykaczy), co może prowadzić do przestrzennego 
ubezwłasnowolnienia podmiotów. Tym bardziej, że jak wskazywała sama Miejski Konserwator Zabytków, 
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praktyka jest taka, że dopuszcza się pewne odstępstwa od wytycznych. Tak więc, w zestawieniu z taką 
praktyką, gdyby pozostać przy proponowanym brzmieniu projektu uchwały, to: 
1) skoro jednak wyszczególnione regulacje będą zapisane na sztywno, a stan faktyczny będzie trochę 
niezgodny z zapisami, to podmiot kontrolujący (np. jakiś pracownik biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków), stwierdzający tę niezgodność, może warunkować nie zawiadamiania Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, żądaniem łapówki; 
2) taka praktyka uczy społeczeństwo lekceważącego podejścia do prawa (skoro i tak się go nie egzekwuje w 
pełni); 
3) takie tworzenie aktów prawnych, nie jest zgodne z zasadami państwa prawa, wypracowanymi w 
cywilizacji Zachodu. 
Zarazem, wprowadzany przepis, pozostawia w gestii Miejskiego Konserwatora Zabytków, decydowanie o 
tym, kiedy naruszenie wyszczególnionych przepisów uchwały jest „rażące”. 
Poniżej, celem lepszego zorientowania się, zrobiłem wyciąg z przepisów uchwały i zakreśliłem czerwonym 
kolorem, te z nich, przy których naruszeniu, można byłoby nałożyć sankcję karną, pod warunkiem 
stwierdzenia rażącego ich naruszenia. 
 
7. Radny zgłosił następujące poprawki do projektu uchwały PU 1352/18 zmieniającej uchwałę w sprawie 
zasad wznoszenia pomników na terenie miasta poznania  
 
I. 
Przepis § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
»1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Sąd konkursowy organizuje publiczną debatę dotyczącą złożonych w konkursie projektów pomnika, po 
której - zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu - dokonuje oceny prac konkursowych.”;« 
Uzasadnienie: 
Zamiana wyrażenia „dokona” na poprawne gramatycznie „dokonuje”. 
 
II. 
Paragrafy 1, 2 i 3 otrzymują odpowiednio oznaczenie 2, 3 i 4, oraz dodaje się § 1 w brzmieniu: 
»§ 1. W uchwale nr LXVII/1060/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zasad 
wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania wprowadza się § 1a o brzmieniu: 
„§ 1a. 
1. Przepisy §§ 2-4 nie mają zastosowania, w sytuacji, gdy łącznie: 
1) pomnik miałby być wzniesiony na terenie, względem którego Miasto Poznań nie posiada prawa 
rzeczowego ani nie jest posiadaczem terenu; oraz 
2) wśród źródeł finansowania pomnika nie ma środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta 
Poznania.”.« 
Uzasadnienie: 
Pierwotną przyczyną zgłoszenia poprawki jest chęć wyjścia naprzeciw stanowisku Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Dotychczasowe brzmienie uchwały, obejmujące swym reżimem, 
również pomniki na gruntach prywatnych, jest sprzeczne z uprawnieniami właścicielskimi osób - względem 
Miasta - trzecich, i jest w kontekście ustawy Prawo budowlane prawnie bezskuteczne. Proponowana 
poprawka słusznie wyłącza obowiązki narzucane uchwałą w przypadkach, budowy pomnika na terenach nie 
będących w jakikolwiek sposób pod cywilnym władztwem Miasta Poznania połączonej z brakiem 
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zaangażowania finansowego Miasta w tę budowę. 
 
8. Radny zgłosił następujące poprawki do projektu uchwały PU 1359/18 w sprawie przyjęcia projektu zmian 
Statutu Miasta Poznania 
 
I. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik do projektu uchwały, § 1 ust. 1, pkt 27) 
„po § 48 dotychczasowy „Rozdział 3 Przepisy końcowe” otrzymuje brzmienie: „Rozdział 5 Przepisy 
końcowe”.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„po § 48 dotychczasowy „Rozdział 3 Przepisy końcowe” otrzymuje brzmienie: „Rozdział 5 Przepisy 
końcowe”.” 
Uzasadnienie: 
Usunięcie literówki w wyrazie „brzmienie”. 
 
II. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik do projektu uchwały, § 1 ust. 2, pkt 3, ppkt b) 
„ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Czas wypowiedzi w trakcie składania każdego z oświadczeń nie może 
przekraczać 15 minut."” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Czas wypowiedzi w trakcie składania każdego z oświadczeń nie może 
przekraczać 45 minut."” 
Uzasadnienie: 
15-minutowy czas na oświadczenie jest zbyt krótki. Może on nie pozwolić rozwinąć całości tematyki, którą 
radny chciałby zaprezentować. 45-minutowy czas odpowiada jednostce lekcyjnej, i jest uznawany przez 
psychologów, za okres podczas którego słuchacz jest w stanie skupić uwagę. 
 
III. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik do projektu uchwały, § 1 ust. 2, pkt 4, ppkt b) 
„ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Prawo przedstawienia stanowiska w dyskusji nad danym punktem porządku 
obrad ma każdy, kto zgłosi Przewodniczącemu chęć zabrania głosu osobiście, w dniu sesji, nie później niż 
przed rozpoczęciem danego punktu. Wypowiedzi takich nie może być więcej niż 4 w danym punkcie obrad, 
chyba że przepis szczególny tak stanowi. Czas trwania wypowiedzi wynosi nie więcej niż 7 minut."” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Prawo przedstawienia stanowiska w dyskusji nad danym punktem porządku 
obrad ma każdy, kto zgłosi Przewodniczącemu chęć zabrania głosu osobiście, w dniu sesji, nie później niż 
przed rozpoczęciem danego punktu. Wypowiedzi takich nie może być więcej niż 4 w danym punkcie obrad, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Czas trwania wypowiedzi wynosi nie więcej niż 7 minut."” 
Uzasadnienie: 
Poprawka stylistyczna. Jeśliby przepis, jak to jest w projekcie, „tak stanowił”, to potwierdzałby, że 
wypowiedzi nie może być więcej niż 4. Złamanie tej zasady może zaistnieć wtedy, gdy przepis „stanowi 
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inaczej” (por. np. art. 14 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). 
 
IV. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik do projektu uchwały, § 1 ust. 2, pkt 9) 
„w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Wydruk z głosowania, który zawiera jego imienny wynik stanowi 
załącznik do protokołu sesji."” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Wydruk z głosowania, który zawiera jego imienny wynik, stanowi 
załącznik do protokołu sesji."” 
Uzasadnienie: 
Poprawka interpunkcyjna - dodanie przecinka, po wyrazie „wynik”. 
 
V. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik do projektu uchwały, § 1 ust. 2, pkt 18, ppkt b) 
„ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Na wniosek radnego lub Prezydenta, albo upoważnionego przez niego 
zastępcy, Sekretarza Miasta czy Skarbnika Miasta, treść interpelacji i zapytania, jak też udzielona 
odpowiedź, przedstawiane są na sesji."” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Na wniosek radnego lub Prezydenta, albo upoważnionego przez niego 
zastępcy, Sekretarza Miasta czy Skarbnika Miasta, treść interpelacji lub zapytania, jak też udzielona 
odpowiedź, przedstawiane są na sesji."” 
Uzasadnienie: 
Spójnik łączny „i”, jest zastąpiony przez spójnik alternatywy łącznej „lub”. Radny bowiem może 
zaprezentować albo interpelację albo zapytanie albo zarówno interpelację, jak i zapytanie (i ich liczby 
mnogie). Użycie spójnika „lub” także lepiej odpowiada dalszemu użyciu w projektowanym zdaniu wyrazu 
„odpowiedź” w liczbie pojedynczej. 
 
VI. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik do projektu uchwały, § 1 ust. 2, pkt 18, ppkt d) 
„po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Nad interpelacją, zapytaniem i udzieloną odpowiedzią nie 
przeprwadza się dyskusji."” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Nad interpelacją, zapytaniem i udzieloną odpowiedzią nie 
przeprowadza się dyskusji."” 
Uzasadnienie: 
Usunięcie literówki w wyrazie „przeprowadza”. 
 
VII. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
[brak] 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
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Załącznik do projektu uchwały, § 1 ust. 1, dodaje się: 
5a) w § 13 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Radny ma prawo być obecnym przy rozpatrywaniu sprawy osobowej dotyczącej niego, chyba że, 
skutecznie zawiadomiony, nie przybył na posiedzenie Rady lub jej komisji i nie wykazał, niezależnych od 
niego, przyczyn swojej nieobecności.” 
Uzasadnienie: 
W sytuacjach, gdy dana sprawa dotyczy danego radnego osobiście (np. pełnienia przez niego funkcji w 
Radzie czy komisji, bądź na mocy delegowania przez Radę czy komisję), to powinien on mieć 
zagwarantowane prawo udziału w sprawie go dotyczącej. Pozwoli to wyeliminować, np. wprowadzenie do 
porządku obrad posiedzenia komisji ad hoc odwołania radnego z danej funkcji, przy nieobecności tegoż 
radnego. 
 
VIII. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
[brak] 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
Załącznik do projektu uchwały, § 1 ust. 1, dodaje się: 
5b) w § 13 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7. Prezydent, na pisemne żądanie radnego, jest obowiązany udostępnić radnemu pomieszczenie znajdujące 
się na terenie Miasta, na czas odbycia dyżuru radnego, nie krótszy niż w wymiarze jednej godziny 
tygodniowo. Jeśli jest to możliwe, na żądanie radnego, pomieszczenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, znajduje się na terenie okręgu wyborczego, z którego radny został wybrany.” 
Uzasadnienie: 
Radny powinien mieć do dyspozycji pomieszczenie, w którym będzie mógł pełnić dyżury, by np. nie musieć 
przyjmować mieszkańców w swoim prywatnym domu, co naruszałoby jego prawo do prywatności i 
wymuszałoby na nim udostępnienie danych adresowych swego miejsca zamieszkania. Proponowany przepis 
zabezpiecza możliwość odpowiedniego wykonywania mandatu przez radnego. 
 
IX. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
[brak] 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
Załącznik do projektu uchwały, § 1 ust. 1, dodaje się: 
5c) dodaje się § 14a w brzmieniu: 
„§ 14a 
1. Rada może przeprowadzić sesję nadzwyczajną w formie wysłuchania publicznego. 
2. Wysłuchaniu publicznemu mogą podlegać: 
1) projekt uchwały o istotnym znaczeniu dla wspólnoty samorządowej, w szczególności projekt Statutu i 
zmian w Statucie; 
2) sprawa o istotnym znaczeniu dla wspólnoty samorządowej. 
3. Wysłuchania publicznego nie przeprowadza się w zakresie, w którym treść uchwały stanowi wykonanie 
obowiązku ciążącego na Radzie, w szczególności wynikającego z orzeczenia sądu lub rozstrzygnięcia 
organu administracji. 
4. Wysłuchanie publiczne przeprowadza się na pisemny, wspólny wniosek 300 podmiotów posiadających 
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miejsce zamieszkania, wykonywania działalności gospodarczej lub siedzibę w Mieście oraz radnych, 
stanowiących co najmniej 1/7 ustawowego składu Rady. Wniosek zawiera szczegółowo określoną tematykę 
dyskusji oraz projekt stanowiska bądź poprawek do projektu uchwały. 
5. Przewodniczący zwołuje wysłuchanie publiczne na dzień przypadający między 7-mym a 14-stym dniem 
od dnia złożenia wniosku. 
6. Przed wysłuchaniem publicznym, umożliwia się zainteresowanym zapoznanie się z opinią Prezydenta 
odnośnie projektu stanowiska bądź poprawek do projektu uchwały, o których mowa w ust. 4 zd. 2. Opinia 
jest publikowana wśród materiałów sesji Rady nie później niż na 3 dni przed dniem wysłuchania 
publicznego. 
7. Wysłuchanie publiczne odbywa się na jednej sesji Rady. Czas trwania wysłuchania publicznego nie może 
przekroczyć 6 godzin. 
8. Podczas wysłuchania publicznego jest obecny Prezydent lub jego przedstawiciel. 
9. W ramach wysłuchania publicznego: 
1) umożliwia się zainteresowanym zaprezentowanie stanowisk oraz złożenie opinii o projekcie uchwały lub 
sprawie, 
2) przeprowadza się dyskusję publiczną. 
10. Prawo zaprezentowania stanowiska i dyskusji w ramach wysłuchania publicznego ma każdy, kto zgłosił 
Przewodniczącemu taką wolę, w formie pisemnej, po zwołaniu wysłuchania publicznego i co najmniej na 2 
dni przed dniem wysłuchania publicznego. 
11. Stanowiska są prezentowane w kolejności zgłoszeń udziału w wysłuchaniu publicznym. Czas 
prezentowania stanowiska nie może przekroczyć 10 minut. 
12. Nie można ograniczyć prawa do złożenia opinii o projekcie uchwały lub sprawie. Treść opinii nie może 
przekroczyć 30 stron. Złożone opinie stanowią część protokołu sesji. 
13. Po zaprezentowaniu wszystkich stanowisk, przeprowadza się dyskusję publiczną. Na przeprowadzenie 
dyskusji publicznej rezerwuje się czas nie krótszy niż 15 minut. 
14. Wysłuchanie publiczne kończy się głosowaniem nad projektem stanowiska bądź poprawkami do 
projektu uchwały, o których mowa w ust. 4 zd. 2.” 
Uzasadnienie: 
Wprowadza się szczególny typ sesji nadzwyczajnej – wysłuchanie publiczne. Ten typ sesji nadzwyczajnej 
byłby zwoływany na wspólny wniosek mieszkańców i radnych miejskich. Taka procedura demokratyzuje 
życie publiczne Miasta Poznania, jak i odpowiada oczekiwaniom społecznym odnośnie większego udziału 
mieszkańców w życiu publicznym. Ze względu na istotną dla Miasta tematykę sesji oraz wyrażoną wolę 
mieszkańców (podmiotów) Miasta Poznania, do zwołania wysłuchania publicznego wystarczałyby podpisy 
radnych w liczbie 1/7 ustawowego składu Rady, a nie 1/4 (jak przy „standardowej” sesji nadzwyczajnej). Do 
wysłuchania publicznego stosowałyby się przepisy dotyczące sesji nadzwyczajnej, z modyfikacjami 
wskazanymi w projektowanym przepisie. 
 
X. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
[brak] 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
Załącznik do projektu uchwały, § 1 ust. 1, pkt 9), dodaje się: 
d) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 
„11. Radny ma prawo być członkiem wybranych przez siebie komisji Rady oraz umieszczać jeden punkt w 
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porządku obrad danego posiedzenia tej komisji Rady, której jest członkiem.” 
Uzasadnienie: 
Przepis nadaje formę prawną istniejącemu w Radzie Miasta Poznania dobremu obyczajowi, polegającemu 
na tym, że radnym pozwala się swobodnie wybierać członkostwo wśród komisji Rady. Dodatkowo, przepis 
gwarantuje radnym, możliwość wprowadzenia jednego punktu do porządku obrad danego posiedzenia 
komisji Rady, pod warunkiem bycia jej członkiem. 
 
9. Radny zgłosił następujące poprawki do projektu uchwały PU 1326/18 zmieniającą uchwałę w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
 
I. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 3 ust. 6 
„Młodzieżowa Rada może zdecydować o skróceniu swojej kadencji podejmując w tym zakresie uchwałę 
przy udziale minimum 2/3 aktualnego składu Młodzieżowej Rady.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Młodzieżowa Rada może zdecydować o skróceniu swojej kadencji podejmując w tym zakresie uchwałę 
bezwzględną większością głosów przy udziale minimum 2/3 aktualnego składu Młodzieżowej Rady.” 
Uzasadnienie: 
Ze względu na to, że decyzja o skróceniu kadencji jest jedną z najpoważniejszych decyzji (jeśli nie 
najpoważniejszą), którą MRMP może podjąć, zasadnym byłoby wprowadzenie większości kwalifikowanej 
do podejmowania takiej decyzji, by była pewność, że jej podjęcie nie jest przypadkowe, czy nie jest 
wynikiem jakichś machinacji zwykłą większością. Analogiczna większość jest wprowadzona np. przy 
wyborze prezydium (§ 6 ust. 2). 
 
II. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 4 ust. 5 
„Przewodniczący Rady Miasta Poznania, po zasięgnięciu opinii Młodzieżowej Rady, wskazuje spośród 
radnych Miasta Poznania jednego koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą. Koordynator 
przekazuje postulaty i wnioski wypracowane przez Młodzieżową Radę organom Miasta Poznania.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Rada Miasta Poznania, po zasięgnięciu opinii Młodzieżowej Rady, wskazuje spośród radnych Miasta 
Poznania jednego koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą. Koordynator przekazuje postulaty i 
wnioski wypracowane przez Młodzieżową Radę organom Miasta Poznania.” 
Uzasadnienie: 
Przewodniczący RMP zawsze będzie pochodził z jakiejś formacji politycznej. Dobrze, jeśli koordynator do 
współpracy z MRMP, będzie wybierany przez całą RMP in gremio. Zwiększa to prawdopodobieństwo na 
dobrą współpracę instytucjonalną MRMP ze wszystkimi klubami politycznymi RMP. Zarazem, daje to 
większe szanse, że sama MRMP będzie działała bardziej apolitycznie. 
 
III. 
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Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 8 ust. 4 pkt 2) 
„Uchwała Młodzieżowej Rady zawiera: (…) 
2) dokładną i jasno wyrażoną treść,” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Uchwała Młodzieżowej Rady zawiera: (…) 
2) treść merytoryczną,” 
Uzasadnienie: 
Dotychczasowe sformułowanie brzmi obraźliwie dla młodzieży, bo sugeruje, że trzeba w statucie zapisać, że 
treść powinna być dokładna i jasno wyrażona, by młodzież w taki sposób pisała uchwały. Jako zamiennik, 
wyrażenie „treść merytoryczna”, jest bardziej odpowiednie. 
 
IV. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 8 ust. 7 
„Uchwały są ewidencjonowane i przechowywane wraz z protokołami posiedzeń przez Prezydium 
Młodzieżowej Rady.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Uchwały są ewidencjonowane i przechowywane wraz z protokołami posiedzeń przez Prezydium 
Młodzieżowej Rady oraz Biuro Rady Miasta Poznania.” 
Uzasadnienie: 
Skoro RMP sprawuje nadzór nad MRMP (§ 4 ust. 4 Statutu), musi mieć materiał do sprawowania tego 
nadzoru – musi znać treść uchwał MRMP. 
 
V. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 9 ust. 4 
„Wątpliwości na tle stosowania niniejszego Statutu rozstrzyga Przewodniczący Rady Miasta Poznania.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Wątpliwości na tle stosowania niniejszego Statutu rozstrzyga Przewodniczący Rady Miasta Poznania, na 
wniosek Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.” 
Uzasadnienie: 
Aby rozstrzyganie wątpliwości nie odbywało się w zbyt długim okresie czasu, wskazuje się termin 
maksymalnie 30 dni na dokonanie odpowiedniej wykładni. Jest to też termin wystarczający, by – gdyby 
istniała taka potrzeba – skonsultować się w tym zakresie z miejskimi radcami prawnymi. Procedura byłaby 
uruchamiana na wniosek MRMP (wskazanie MRMP). 
 
VI. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 1 do Statutu MRMP - Regulamin wyboru członka MRMP 
§ 1 ust. 4 
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„Zgłoszenia kandydata na członka Młodzieżowej Rady, po wskazaniu przez samorząd uczniowski, dokonuje 
w formie pisemnej dyrektor szkoły lub zespołu szkół.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Zgłoszenia kandydata na członka Młodzieżowej Rady, wskazanego przez samorząd uczniowski, dokonuje 
w formie pisemnej dyrektor szkoły lub zespołu szkół.” 
Uzasadnienie: 
Zmiana ma rozwiać ewentualne wątpliwości interpretacyjne. Przepis powinien jednoznacznie wskazywać, 
że samorząd uczniowski nie tylko ma dokonać proceduralnej czynności wskazania kandydata, ale 
rzeczywiście decyduje o osobie kandydata, zaś dyrektor jedynie dokonuje czynności wystosowania 
formalnego zgłoszenia, bez ingerencji w personalia. 
 
VII. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 1 do Statutu MRMP - Regulamin wyboru członka MRMP 
§ 1 ust. 8 
„W razie niedochowania terminów wskazanych w ust. 6 lub 7, Przewodniczący Rady Miasta Poznania, w 
szczególności na wniosek samorządu uczniowskiego, może wyznaczyć dodatkowy 10-dniowy termin 
zgłoszenia kandydatów.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„W razie niedochowania terminu zgłoszenia kandydatów, Przewodniczący Rady Miasta Poznania, na 
wniosek samorządu uczniowskiego, wyznacza dodatkowy 30-dniowy termin zgłoszenia kandydatów.” 
Uzasadnienie: 
Zmiana pierwsza: celem zwiększenia szansy powołania MRMP nowej kadencji, powinna być możliwość 
ponowienia procedury nie tylko, w odniesieniu do terminów wskazanych w ust. 6 i 7, ale i w ust. 8 - to 
pozwoli na wielokrotne wyznaczanie dodatkowych terminów (o których też mowa w ust. 8). 
Zmiana druga: wyznaczenie dodatkowego terminu zawsze powinno następować na wniosek samorządu 
uczniowskiego, bo skąd Przewodniczący RMP ma wiedzieć, czy istnieje jednak szansa na powołanie 
MRMP, skoro wcześniej się nie udało – niech to zawsze będzie inicjatywa oddolna. 
Zmiana trzecia: jeśli będzie wniosek, powinno się wyznaczyć nowy termin; uznaniowość Przewodniczącego 
RMP w tym zakresie, mogłaby prowadzić do arbitralnej, generalnej obstrukcji funkcjonowania MRMP, jako 
organu w strukturach miejskich. 
Zmiana czwarta: termin dłuższy urealnia szansę powołania MRMP nowej kadencji. 
 
VIII. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 2 do Statutu MRMP - Regulamin MRMP 
§ 1 ust. 2 pkt 6) 
„Członek Młodzieżowej Rady ma obowiązek: (…) 
6) przedłożenia osobiście lub drogą elektroniczną Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady 
usprawiedliwienia w razie swojej nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady, w terminie 7 dni licząc 
od dnia posiedzenia Młodzieżowej Rady.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Członek Młodzieżowej Rady ma obowiązek: (…) 
6) przedłożenia pisemnie lub pocztą elektroniczną Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady 
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usprawiedliwienia w razie swojej nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady, w terminie 7 dni licząc 
od dnia posiedzenia Młodzieżowej Rady.” 
Uzasadnienie: 
Przedłożenie „osobiste” brzmi jak np. ustne, czyli takie, które wymyka się kontroli i pozwala na nieformalne 
działania Przewodniczącemu MRMP. Forma pisemna i pocztą elektroniczną (nie „drogą”, bo też może to 
być np. Facebook, co nie jest poważne w kontekście organu ustawowego) zostawi bardziej trwalsze ślady 
dokonanego usprawiedliwienia. 
 
IX. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 2 do Statutu MRMP - Regulamin MRMP 
§ 2 pkt 4) 
„Członek Młodzieżowej Rady ma prawo: (…) 
4) wiążąco wnioskować o umieszczenie w porządku obrad Młodzieżowej Rady lub jej komisji spraw, które 
uważa za pilne i uzasadnione,” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Członek Młodzieżowej Rady ma prawo: (…) 
4) wnioskować o umieszczenie w porządku obrad Młodzieżowej Rady lub jej komisji spraw, które uważa za 
pilne i uzasadnione,” 
Uzasadnienie: 
Poprawka klaryfikuje, że na wniosek członka MRMP, punkt MUSI zostać dodany do porządku obrad, co 
urealnia sprawowanie mandatu. 
 
X. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 2 do Statutu MRMP - Regulamin MRMP 
„§ 4 
1. Do kompetencji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy: 
1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Młodzieżowej Rady, 
2) organizowanie pracy Młodzieżowej Rady oraz jej Prezydium, 
3) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady należy zastępowanie Przewodniczącego 
Młodzieżowej Rady podczas jego nieobecności. 
3. Do kompetencji Sekretarza należy: 
1) przygotowywanie oraz przechowywanie dokumentacji działań Młodzieżowej Rady, w tym protokołów z 
jej posiedzeń, 
2) przygotowywanie oraz przechowywanie dokumentacji działań Prezydium Młodzieżowej Rady, w tym 
protokołów z jego posiedzeń, 
3) prowadzenie obsługi biurowej Młodzieżowej Rady.” 
„§ 8  
1. Posiedzenia Młodzieżowej Rady protokołowane są przez Sekretarza.  
2. Protokół z posiedzenia zawiera: 
1) numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia, 
2) stwierdzenie lub brak stwierdzenia prawomocności obrad, 
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3) ustalony porządek obrad, 
4) przebieg obrad, w tym streszczenia wystąpień, 
5) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz 
liczby osób biorących udział w głosowaniu, 
6) podpis Przewodniczącego Młodzieżowej Rady i Sekretarza. 
3. Do protokołu w formie załącznika dołącza się listę obecności członków Młodzieżowej Rady, teksty 
przyjętych uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia nieobecności członków Młodzieżowej Rady oraz 
inne dokumenty. 
4. Protokół z posiedzenia Młodzieżowej Rady jest udostępniany członkom Młodzieżowej Rady oraz 
podawany jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od zakończenia posiedzenia. 
5. Członkowie Młodzieżowej Rady mogą zgłaszać poprawki do protokołu. O ich uwzględnieniu bądź 
odrzuceniu decyduje Młodzieżowa Rada poprzez głosowanie na najbliższym posiedzeniu.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„§ 4 
1. Do kompetencji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy: 
1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Młodzieżowej Rady,;  
2) organizowanie pracy Prezydium Młodzieżowej Rady, 
3) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady należy zastępowanie Przewodniczącego 
Młodzieżowej Rady podczas jego nieobecności. 
3. Do kompetencji Prezydium Młodzieżowej Rady należy organizowanie pracy Młodzieżowej Rady oraz 
przygotowywanie dokumentacji działań Młodzieżowej Rady oraz jej Prezydium. 
4. Do kompetencji Sekretarza należy: 
1) przechowywanie dokumentacji działań Młodzieżowej Rady oraz protokołowanie jej posiedzeń, 
2) przechowywanie dokumentacji działań Prezydium Młodzieżowej Rady oraz protokołowanie jego 
posiedzeń, 
3) prowadzenie obsługi biurowej Młodzieżowej Rady wspólnie z Biurem Rady Miasta Poznania.” 
„§ 8  
„1. Protokół z posiedzenia zawiera: 
1) numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia, 
2) stwierdzenie lub brak stwierdzenia prawomocności obrad, 
3) ustalony porządek obrad, 
4) przebieg obrad, w tym streszczenia wystąpień, 
5) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz 
liczby osób biorących udział w głosowaniu, 
6) podpis Przewodniczącego Młodzieżowej Rady i Sekretarza. 
2. Do protokołu w formie załącznika dołącza się listę obecności członków Młodzieżowej Rady, teksty 
przyjętych uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia nieobecności członków Młodzieżowej Rady oraz 
inne dokumenty. 
3. Protokół z posiedzenia Młodzieżowej Rady jest udostępniany członkom Młodzieżowej Rady oraz 
podawany jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od zakończenia posiedzenia. 
4. Członkowie Młodzieżowej Rady mogą zgłaszać poprawki do protokołu. O ich uwzględnieniu bądź 
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odrzuceniu decyduje Młodzieżowa Rada poprzez głosowanie na najbliższym posiedzeniu.” 
Uzasadnienie: 
Zmiana §§ 4 i 8 do rozpatrzenia jako jedna poprawka łącznie, bowiem zmiany te są ze sobą połączone – 
skreślenie z § 8 ust. 1 i przeniesienie jego treści do § 4. 
Zmiana § 4 ust. 1 pkt 2) - organizowanie pracy całej MRMP, to za duży zakres obowiązków, jak na jedną 
osobę; przerzucane na całe Prezydium. 
Nowy § 4 ust. 3 - wyodrębnienie kompetencji Prezydium z jednej strony odpowiada podziałowi na organy, 
zaś z drugiej przenosi część obowiązków Przewodniczącego MRMP i Sekretarza na całe gremium, jakim 
jest Prezydium, dzięki czemu odciąża Przewodniczącego MRMP i Sekretarza. 
Zmiany w nowym ust. 4 § 4 oraz w § 8 – wyrażenie „protokoły” zawiera się w wyrażeniu „dokumentacja”; 
esencjonalną czynnością sekretarza jest protokołowanie, więc powinno to być wymienione explicite 
(zarazem jest to przeniesienie zapisu z § 8 ust. 1); przygotowywanie dokumentacji całej MRMP jest 
czynnością zbyt obciążającą wyłącznie jedną osobę (sekretarza), stąd przerzucenie tej kompetencji na całe 
Prezydium; podkreślenie współdziałania i informowania BRMP. 
 
XI. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 2 do Statutu MRMP - Regulamin MRMP 
§ 5 ust. 1 
„Posiedzenia Młodzieżowej Rady mogą mieć charakter uroczysty i zwyczajny.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Posiedzenia Młodzieżowej Rady mogą mieć charakter uroczysty albo zwyczajny.” 
Uzasadnienie: 
Posiedzenia mają charakter ALBO zwyczajny ALBO uroczysty. 
 
XII. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 2 do Statutu MRMP - Regulamin MRMP 
§ 5 ust. 2 
„Posiedzenia Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady, ustalając porządek obrad, 
miejsce, dzień i godzinę odbycia posiedzenia.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Posiedzenia Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady, ustalając, w porozumieniu 
z Prezydium Młodzieżowej Rady, porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę odbycia posiedzenia.” 
Uzasadnienie: 
Kształt porządku obrad w sposób istotną determinuje działania MRMP, dlatego też powinien być 
uzgadniany w gronie całego Prezydium. 
 
XIII. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 2 do Statutu MRMP - Regulamin MRMP 
§ 5 ust. 15. 
„Przewodniczący Młodzieżowej Rady może udzielić głosu osobom spoza Młodzieżowej Rady. 
Postanowienia ust. 11 i 14 stosuje się odpowiednio.” 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

77 | S t r o n a  
 

Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Przewodniczący Młodzieżowej Rady może udzielić głosu osobom spoza Młodzieżowej Rady. 
Postanowienia ust. 11 i 14 stosuje się odpowiednio. W uzasadnionych okolicznościach Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady może udzielić głosu priorytetowego.” 
Uzasadnienie: 
Okoliczność w której np. Prezydent Miasta musiałby czekać w kolejce, by zabrać głos na posiedzeniu 
MRMP, nie odpowiada jego randze. Podobnie, może być z niektórymi innymi gośćmi. 
 
XIV. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 3 ust. 3 
„Ślubowanie odbiera Przewodniczący Rady Miasta Poznania lub osoba, o której mowa w § 7 ust. 2, na 
pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady danej kadencji, w ten sposób, że po odczytaniu przez niego 
tekstu, o którym mowa w ust. 2 wywoływani alfabetycznie członkowie Młodzieżowej Rady wstają i 
wypowiadają słowo „Ślubuję”.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„Ślubowanie odbiera Przewodniczący Rady Miasta Poznania lub osoba, o której mowa w § 7 ust. 2, na 
pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady danej kadencji, w ten sposób, że po odczytaniu przez niego 
tekstu, o którym mowa w ust. 2 wywoływani alfabetycznie członkowie Młodzieżowej Rady wstają i 
wypowiadają słowo „Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
” 
Uzasadnienie: 
Jest to przeniesienie brzmienia przepisu art. 23a ust. 2 zd. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Osobom 
wierzącym, powinno dać się możliwość wyrażenia tego przy uroczystej czynności, jaką jest ślubowanie. Jest 
to tylko możliwość, a nie obowiązek, co zgodne jest z zasadą wzajemnego szacunku i tolerancji. Brak 
takiego zapisu w Statucie będzie powodował de facto, brak tej formuły w procedurze ślubowania. 
 
NOWE POPRAWKI 
A. 
Zmieniam treść poprawki nr III wniesionej przeze mnie pismem z dnia 30.04.2018r. na taką, by rzeczony 
przepis otrzymał brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 8 ust. 4 pkt 2) 
„Uchwała Młodzieżowej Rady zawiera: (…) 
2) przepisy merytoryczne,” 
Uzasadnienie: zmiana na skutek uwag radców prawnych. 
 
B. 
Zmieniam treść poprawki nr IX wniesionej przeze mnie pismem z dnia 30.04.2018r. na taką, by rzeczony 
przepis otrzymał brzmienie: 
Załącznik Nr 2 do Statutu MRMP - Regulamin MRMP 
§ 2 pkt 4) 
„Członek Młodzieżowej Rady ma prawo: (…) 
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4) wnioskować o umieszczenie w porządku obrad Młodzieżowej Rady lub jej komisji spraw, które uważa za 
pilne i uzasadnione, w tym wiążąco wnioskować odnośnie jednego punktu porządku obrad,” 
Uzasadnienie: zmiana na skutek uwag radców prawnych. 
 
C. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 2 ust. 2 
„2. Kadencja Młodzieżowej Rady i jej organów ulega przedłużeniu do czasu rozpoczęcia kolejnej kadencji 
Młodzieżowej Rady, ale nie dłużej niż o 6 miesięcy.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„2. Kadencja Młodzieżowej Rady i jej organów ulega przedłużeniu do czasu rozpoczęcia kolejnej kadencji 
Młodzieżowej Rady, ale nie dłużej niż o 3 miesiące.” 
Uzasadnienie: 
Terminy zawarte w Statucie MRMP i jego załącznikach, co do zasady, pozwalają na wybranie nowej MRMP 
w bieżącej kadencji. Dlatego też, wydłużenie aż do 6 miesięcy terminu funkcjonowania MRMP jest 
nieuzasadnione i demotywujące do przeprowadzenia wyborów we właściwym terminie. 
 
D. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 4 ust. 4 
„4. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawuje Rada Miasta Poznania.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„4. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawuje Rada Miasta Poznania. Młodzieżowa Rada 
informuję Radę Miasta Poznania o wystąpieniach do instytucji rządowych oraz instytucji samorządowych, 
innych niż jednostki Miasta Poznania.” 
Uzasadnienie: 
Nie może być równoległych „polityk zagranicznych” Miasta Poznania – wzajemnie sprzecznych czynności 
prowadzonych przez np. MRMP i przez PMP. Dlatego też, MRMP powinna przynajmniej informować (np. 
poprzez przesyłanie pism „do wiadomości”, tym bardziej, że nie wszystko jest regulowana treścią uchwał 
MRMP, jak choćby konkretna treść pism) o swoich wystąpieniach do władz pozapoznańskich (np. Ministra 
Edukacji Narodowej). 
 
E. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
„§ 6 ust. 1  
1. Organami Młodzieżowej Rady są: 
1) Prezydium Młodzieżowej Rady, w skład którego wchodzą: 
a) Przewodniczący Młodzieżowej Rady, 
b) Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady w liczbie nie większej niż 3 osoby, 
c) Sekretarz. 
2) komisje utworzone na podstawie odrębnych uchwał Młodzieżowej Rady.” 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

79 | S t r o n a  
 

Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„§ 6 ust. 1  
1. Organami Młodzieżowej Rady są: 
1) Przewodniczący Młodzieżowej Rady, 
2) Prezydium Młodzieżowej Rady, w skład którego wchodzą: 
a) Przewodniczący Młodzieżowej Rady, 
b) Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady w liczbie nie większej niż 3 osoby, 
c) Sekretarz. 
3) komisje utworzone na podstawie odrębnych uchwał Młodzieżowej Rady.” 
Uzasadnienie: 
Jest rzeczą naturalną, że jednym z organów MRMP jest Przewodniczący. To przewodniczący jest „twarzą” 
MRMP i z nim jest MRMP kojarzona. Jednoosobowy organ łatwiej – jako symbol - jednoczy ludzi wobec 
działań jednostki. Dodatkowo, dodanie przewodniczącego jako odrębnego organu, jest uspójnieniem 
zapisów w kontekście par. 4 w Załączniku nr 2 (niektóre kompetencje są dedykowane wyłącznie 
przewodniczącemu). 
 
F. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 6 ust. 9 
„9. Jeżeli wniosek o odwołanie, o którym mowa w ust. 8, nie uzyskał wymaganej większości głosów, 
kolejny wniosek o odwołanie tego samego członka Prezydium Młodzieżowej Rady może być rozpatrywany 
nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty poprzedniego głosowania w tej sprawie.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„9. Jeżeli wniosek o odwołanie, o którym mowa w ust. 8, nie uzyskał wymaganej większości głosów, 
kolejny wniosek o odwołanie tego samego członka Prezydium Młodzieżowej Rady może być rozpatrywany 
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty poprzedniego głosowania w tej sprawie.” 
Uzasadnienie: 
Okres powinien być dłuższy, by próby odwołania nie stanowiły sposobu na nękanie członka prezydium. 
 
G. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 
§ 9 ust. 4 
„4. Wątpliwości na tle stosowania niniejszego Statutu rozstrzyga Przewodniczący Rady Miasta Poznania w 
terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„4. Wątpliwości na tle stosowania niniejszego Statutu rozstrzyga Przewodniczący Rady Miasta Poznania w 
terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Na wniosek Młodzieżowej Rady, rozstrzygnięcie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje po zasięgnięciu opinii prawnej.” 
Uzasadnienie: 
Celem zobiektywizowania rozstrzygania wątpliwości wykładni prawnej statutu, warto w procedurze dodać 
potencjalny element prawno-merytoryczny w postaci zasięgnięcia opinii prawnej. 
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H. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 1 do Statutu MRMP - Regulamin wyboru członka MRMP 
§ 1 ust. 6 
„6. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się Przewodniczącemu Rady Miasta Poznania nie później niż 30 dni 
przed upływem poprzedniej kadencji Młodzieżowej Rady, z zastrzeżeniem ust. 7.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„6. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się Przewodniczącemu Rady Miasta Poznania nie później niż 60 dni 
przed upływem poprzedniej kadencji Młodzieżowej Rady, z zastrzeżeniem ust. 7.” 
Uzasadnienie: 
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wyboru na czas nowej MRMP, lepiej wydłużyć odległość czasową 
zgłoszenia kandydatów od terminu upływu kadencji. 
 
I. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 1 do Statutu MRMP - Regulamin wyboru członka MRMP 
§ 2 ust. 1 i 2 
„1. Członkiem Młodzieżowej Rady może być uczeń szkoły lub zespołu szkół, wskazanych w § 1 ust. 1. 
2. Mandat członka Młodzieżowej Rady wygasa w przypadku: 
1) zrzeczenia się mandatu, 
2) utraty statusu ucznia szkoły lub zespołu szkół, która dokonała zgłoszenia danego członka Młodzieżowej 
Rady, 
3) podjęcia przez Młodzieżową Radę uchwały o wygaśnięciu mandatu, zgodnie z ust. 4, 
4) likwidacji lub połączenia szkół lub zespołów szkół, z której dokonano zgłoszenia danego członka 
Młodzieżowej Rady, 
5) odmowy złożenia ślubowania, zgodnie z § 3 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, 
6) uzyskania mandatu radnego gminy lub wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
7) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe, 
8) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 
9) ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„1. Członkiem Młodzieżowej Rady może być uczeń szkoły lub zespołu szkół, wskazanych w § 1 ust. 1, 
zameldowany w Mieście Poznań. 
2. Mandat członka Młodzieżowej Rady wygasa w przypadku: 
1) zrzeczenia się mandatu, 
2) utraty statusu ucznia szkoły lub zespołu szkół, która dokonała zgłoszenia danego członka Młodzieżowej 
Rady, 
3) podjęcia przez Młodzieżową Radę uchwały o wygaśnięciu mandatu, zgodnie z ust. 4, 
4) likwidacji lub połączenia szkół lub zespołów szkół, z której dokonano zgłoszenia danego członka 
Młodzieżowej Rady, 
5) odmowy złożenia ślubowania, zgodnie z § 3 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, 
6) uzyskania mandatu radnego gminy lub wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
7) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z 
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oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe, 
8) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 
9) ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu, 
10) utraty statusu zameldowania na terenie Miasta Poznania.” 
Uzasadnienie: 
Ze względu na to, że członkowie MRMP powinni w szczególny sposób dbać o interes Miasta Poznania, a 
nie np. gmin ościennych, powinno wprowadzić się formalne ograniczenie, polegające na tym, że tylko 
uczniowie zameldowani w Poznaniu mogą być członkami MRMP. 
 
J. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 1 do Statutu MRMP - Regulamin wyboru członka MRMP 
§ 2 ust. 9 
„9. Nowym kandydatem na członka Młodzieżowej Rady nie może być osoba, wobec której podjęto 
uchwałę, o której mowa w ust. 5 pkt 1.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„9. Nowym kandydatem na członka Młodzieżowej Rady nie może być osoba, która utraciła mandat w 
bieżącej kadencji Młodzieżowej Rady, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i pkt 4).” 
Uzasadnienie: 
Rozszerzenie kręgu wyłączeń, jeśli chodzi o zdobycie mandatu, co jest uzasadnione zawinionymi sposobami 
utraty mandatu. Zarazem wprowadzenie odniesienia tylko do bieżącej kadencji, by sankcje niemożności 
pełnienia mandatu członka MRMP nie ciągnęły się w nieskończoność, a poprzez to nie były nadmiernie 
uciążliwe. 
 
K. 
Dotychczas projektowane brzmienie: 
Załącznik Nr 2 do Statutu MRMP - Regulamin MRMP 
§ 7 ust. 5 
„5. Jeżeli głosowanie dotyczy wyboru osoby, do przyjęcia kandydatury niezbędna jest uprzednia zgoda 
kandydata, odnotowana w protokole z posiedzenia.” 
Otrzymywane brzmienie na skutek poprawki: 
„5. Jeżeli głosowanie dotyczy wyboru osoby, do przyjęcia kandydatury niezbędna jest uprzednia zgoda 
kandydata, odnotowana w protokole z posiedzenia; zgoda kandydata może być odnotowana na podstawie 
załączonego do protokołu pisemnego oświadczenia.” 
Uzasadnienie: 
W przypadku nieobecności kandydata, warto dać możliwość jego wyboru na określoną funkcję, o ile 
wcześniej wyraził zgodę na piśmie. 
 
 
Radny zgłaszał też inne poprawki do innych projektów uchwał Rady Miasta Poznania. 
Radny wniósł największą ilość poprawek spośród wszystkich poznańskich radnych miejskich kadencji 
2014-2018. 
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III. PRACA W KOMISJACH 
 
 
Radny w sposób stały działa w czterech komisjach Rady Miasta Poznania: 
- Komisji Polityki Przestrzennej; 
- Komisji Kultury i Nauki; 
- Komisji Samorządowej; 
- Doraźnej Komisji Legislacyjnej. 
 
Radny sporadycznie działał w Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. 
 
Z inicjatywy Radnego została powołana Doraźna Komisja Legislacyjna Rady Miasta Poznania. 
 
Z inicjatywy Radnego, zostały uchwalone następujące stanowiska komisyjne, których Radny był autorem 
bądź współautorem: 
a) Stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie 
egzekucji obowiązku zabezpieczenia miejsc parkingowych przy inwestycjach mieszkaniowych. Opis: 
stanowisko nakazuje bezwzględną realizację normatywu parkingowego, w tym zapewnienie miejsc 
parkingowych na tej samej nieruchomości, co budynek. Stanowisko spowodowało poprawę pracy Wydziału 
Urbanistyki i Architektury, m. in. poprzez nie godzenie się na ustanawianie miejsc parkingowych 
na nieruchomościach fizycznie oddzielonych od nieruchomości na której stoi budynek;  
b) Stanowisko Komisji Samorządowej Rady Miasta Poznania z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie diet 
dla członków organów jednostek pomocniczych. Opis: stanowisko wprowadzające stałe (ryczałtowe) diety 
dla członków rad osiedli. Stanowisko spowodowało przygotowanie przez Wydział Wspierania Jednostek 
Pomocniczych projektu uchwały zmieniający system przyznawania diet osiedlowych; 
c) Stanowisko Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie 
wsparcia rozwoju kultury w dzielnicach peryferyjnych. Opis: stanowisko zalecające tworzenie stref kultury 
i bazy lokalowej dla działań kulturalnych w dzielnicach peryferyjnych Poznania. Stanowisko spowodowało 
m. in. prace nad tworzeniem ośrodka kultury na Podolanach i Krzyżownikach-Smochowicach, 
oraz zintensyfikowaniem prac nad pozyskaniem budynku na terenie Kiekrza; 
d) Stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania z dnia 16 listopada 2016 roku 
w sprawie modernizacji i rozbudowy ulicy Obornickiej. Opis: stanowisko zalecające zmodernizowanie 
i rozbudowanie głównej ulicy wylotowej z Poznania w kierunku północnym. Stanowisko spowodowało 
przystąpienie przez Zarząd Dróg Miejskich do opracowania nowej koncepcji remontu i modernizacji 
ul. Obornickiej; 
e) Stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie 
transformacji funkcjonalno – przestrzennej obszarów miejskich z elementem zabudowy poprzemysłowej. 
Opis: stanowisko zalecające wzmocnienie procesów rewitalizacji dzielnic poprzemysłowych. Stanowisko to 
ma m. in. spowodować, by na Podolanach ograniczyć powstawanie zabudowy przemysłowej; 
f) Stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ustalenia na obszarze 
Starego Miasta liczby lokali rzeczywiście wykorzystywanych na cele mieszkalne, przemysłowe i usługowe 
Opis: stanowisko wnioskujące do Prezydenta Miasta Poznania o zebranie danych nt. realnego 
wykorzystywania lokali na Starym Mieście. 
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Teksty stanowisk są dostępne na stronie internetowej Radnego: http://boruczkowski.pl/stanowiska/ . 
 
Także, Radny skierował: 
- wniosek do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli współpracy organizacji pozarządowych 
z Miastem Poznań, w szczególności pod kątem równego traktowania organizacji pozarządowych; 
- dwa wnioski do Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej o uwzględnienie określonych zmian 
w pracach nad zmianą w Statucie Miasta Poznania. Część zmian wskazanych przez Radnego została 
uwzględniona. 
 
Ponadto, Radny wnosił różne poprawki w trakcie prac komisyjnych, np.: 
- poprawkę przewidującą wywołanie zmiany miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, celem 
uniemożliwienia zabudowy frontu Teatru Polskiego – poprawka przyjęta przez Komisję Kultury i Nauki – 
ostatecznie doprowadziła do nie zabudowania frontu Teatru Polskiego; 
- różne poprawki budżetowe – przyjęte przez komisje, w tym poprawka na sfinansowanie odwodnienia 
fragmentu ul. Zakopiańskiej – uwzględniona w autopoprawce budżetowej Prezydenta Miasta Poznania, 
znalazła odzwierciedlenie w budżecie; 
- inne poprawki – niektóre przyjęte, niektóre odrzucone. 
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IV. PETYCJE 
 
 
Radny wniósł pięć petycji: 
a) Petycja z dnia 20.10.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przejęcia i zagospodarowania 
na cele społeczne niższej z wież RTV na Piątkowie. Opis: petycja ma na celu, przejęcie przez Miasto Poznań 
jednej z wież RTV na Piątkowie, by móc ją wykorzystać dla mieszkańców na takie cele, jak muzeum 
Piątkowa, punkt widokowy, filia Biblioteki Raczyńskich i inne. Liczba podpisów mieszkańców: 2.940. 
Skutek: Prezydent zleci ekspertyzę szacującą koszty przystosowania wieży RTV do użytku publicznego, 
i na podstawie jej wyników, podejmie ostateczną decyzję o przejęciu wieży; 
b) Petycja z dnia 25.07.2016r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wybudowania przez Miasto 
Poznań molo (pomostu) nad Jeziorem Kierskim przy ogólnodostępnej plaży mieszczącej się na gruncie 
Miasta Poznania (obr/ark 27/12, działka 537/20). Opis: petycja ma na celu, wybudowanie przez Miasto 
Poznań pomostu, na jedynej ogólnodostępnej dla mieszkańców poznańskiego Kiekrza plaży. Liczba 
podpisów mieszkańców: 313. Skutek: Prezydent planuje uwzględnić budowę molo w ramach wyposażania 
plaży w Kiekrzu; 
c) Petycja z dnia 14.12.2016r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przeznaczenia dodatkowych 
środków na kulturę i wybudowania przez Miasto Poznań Domu Kultury Podolan. Opis: petycja ma na celu, 
wybudowanie przez Miasto Poznań budynku domu kultury na Podolanach. Liczba podpisów mieszkańców: 
958. Skutek: Prezydent pracuje nad utworzeniem na Podolanach obiektu kultury; 
d) Petycja z dnia 09.08.2017r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wybudowania przez Miasto 
Poznań, w ciągu ul. Lutyckiej, wiaduktu nad torami kolejowymi linii kolejowej nr 354. Opis: petycja ma 
na celu, wybudowanie przez Miasto Poznań wiaduktu nad torami kolejowymi linii kolejowej nr 354 w ciągu 
ul. Lutyckiej. Liczba podpisów mieszkańców: 1.259. Skutek: Prezydent pracuje nad budową wiaduktu 
w ciągu ul. Lutyckiej; 
e) Petycja z dnia 15.12.2017r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rekreacyjnego zalesienia 
przez Miasto Poznań nieruchomości położonych w rejonie ulic Słupskiej, Polanowskiej i Białoborskiej. 
Opis: petycja ma na celu ochronę przez Miasto Poznań terenów dawnej szkółki leśnej na Krzyżownikach-
Smochowicach oraz stworzenie tam przestrzeni rekreacyjnej. Liczba podpisów mieszkańców: 1.351. 
Skutek: Prezydent nie tworzy na Krzyżownikach pola golfowego; Zakład Lasów Poznańskich jest gotowy 
utworzyć na Krzyżownikach park rekreacji leśnej. 
 
Teksty petycji są umieszczone na stronie internetowej Radnego: http://boruczkowski.pl/petycje/ . 
Radny wniósł największą ilość petycji spośród wszystkich poznańskich radnych miejskich kadencji 2014-
2018. 
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V. INTERPELACJE 
 
 
Radny wniósł 289 interpelacji: 
1) Interpelacja nr MBO/2014/XII/1 w sprawie programu pomocy zwierzętom w Poznaniu (data wniesienia: 
29.12.2014r.); 
2) Interpelacja nr MBO/2014/XII/2 w sprawie terenów zielonych na Piątkowie (data wniesienia: 
29.12.2014r.); 
3) Interpelacja nr MBO/2014/XII/3 w sprawie stanu nawierzchni dróg na terenie osiedla Bolesława 
Chrobrego (data wniesienia: 29.12.2014r.); 
4) Interpelacja nr MBO/2014/XII/4  w sprawie ulicy S. Strugarka na Piątkowie (data wniesienia: 
29.12.2014r.); 
5) Interpelacja nr MBO/2014/XII/5 w sprawie kanalizacji deszczowej na Piątkowie (data wniesienia: 
29.12.2014r.); 
6) Interpelacja nr MBO/2014/XII/6 w sprawie skweru zieleni przy ul. F. Stróżyńskiego na Piątkowie (data 
wniesienia: 29.12.2014r.); 
7) Interpelacja nr MBO/2014/XII/7 w sprawie wież telewizyjnych przy zbiegu ulic F. Stróżyńskiego i K. 
Szymanowskiego na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.); 
8) Interpelacja nr MBO/2014/XII/8  w sprawie zintegrowanego dworca Jana III Sobieskiego na Piątkowie 
(data wniesienia: 29.12.2014r.); 
9) Interpelacja nr MBO/2014/XII/9 w sprawie pojawiania się dzików we wschodniej części Piątkowa (data 
wniesienia: 29.12.2014r.); 
10) Interpelacja nr MBO/2014/XII/10 w sprawie zorganizowania zieleni w przestrzeni tunelu PST (data 
wniesienia: 29.12.2014r.); 
11) Interpelacja nr MBO/2014/XII/11 w sprawie nieutwardzonej powierzchni po południowej stronie ul. K. 
Kurpińskiego, na wysokości bloków os. B. Chrobrego 24 i pawilonów os. B. Chrobrego 26 (data wniesienia: 
29.12.2014r.); 
12) Interpelacja nr MBO/2014/XII/12 w sprawie oznakowania kierunków dojazdu do poszczególnych 
miejsc i siedzib instytucji na Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.); 
13) Interpelacja nr MBO/2014/XII/13 w sprawie wiaty na przystanku autobusowym „Włościańska” na 
Piątkowie (data wniesienia: 29.12.2014r.); 
14) Interpelacja nr MBO/2014/XII/14 w sprawie parkingu na os. Jana III Sobieskiego, na Piątkowie (data 
wniesienia: 29.12.2014r.); 
15) Interpelacja nr MBO/2015/II/1 w sprawie kursu prawa jazdy (data wniesienia: 05.02.2015r.); 
16) Interpelacja nr MBO/2015/II/2 w sprawie chodnika na ul. Morasko (data wniesienia: 05.02.2015r.); 
17) Interpelacja nr MBO/2015/III/1 w sprawie koszy na śmieci na przystankach komunikacji publicznej 
(data wniesienia: 16.03.2015r.); 
18) Interpelacja nr MBO/2015/III/2 w sprawie luster antykolizyjnych w tunelach podziemnych (data 
wniesienia: 16.03.2015r.); 
19) Interpelacja nr MBO/2015/III/3 w sprawie podestów dla wózków w miejskich instytucjach publicznych 
(data wniesienia: 16.03.2015r.); 
20) Interpelacja nr MBO/2015/III/4 w sprawie urządzeń pomiarowych zanieczyszczenia powietrza (data 
wniesienia: 16.03.2015r.); 
21) Interpelacja nr MBO/2015/III/5 w sprawie przewijaków dla niemowląt (data wniesienia: 16.03.2015r.); 
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22) Interpelacja nr MBO/2015/III/6 w sprawie ławek o artystycznym designie (data wniesienia: 
16.03.2015r.); 
23) Interpelacja nr MBO/2015/III/7 w sprawie obiektów małej architektury (data wniesienia: 16.03.2015r.); 
24) Interpelacja nr MBO/2015/III/8 w sprawie modelu pracy dzielnicowych (data wniesienia: 16.03.2015r.); 
25) Interpelacja nr MBO/2015/IV/1 w sprawie poidełek dla ludzi (data wniesienia: 01.04.2015r.); 
26) Interpelacja nr MBO/2015/IV/2 w sprawie infrastruktury dla zwierząt (data wniesienia: 01.04.2015r.); 
27) Interpelacja nr MBO/2015/IV/3 w sprawie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin (data 
wniesienia: 01.04.2015r.); 
28) Interpelacja nr MBO/2015/IV/4 w sprawie kontenerów na odzież (data wniesienia: 01.04.2015r.); 
29) Interpelacja nr MBO/2015/IV/5 w sprawie monitoringu i doświetlenia miejsc niebezpiecznych (data 
wniesienia: 01.04.2015r.); 
30) Interpelacja nr MBO/2015/IV/6 w sprawie kursów i ekwipunku samoobrony (data wniesienia: 
01.04.2015r.); 
31) Interpelacja nr MBO/2015/IV/7 w sprawie skrzynek ratunkowych i stojaków rowerowych (data 
wniesienia: 01.04.2015r.); 
32) Interpelacja nr MBO/2015/IV/8 w sprawie boisk (data wniesienia: 01.04.2015r.); 
33) Interpelacja nr MBO/2015/IV/9 w sprawie sprzętu medycznego (data wniesienia: 01.04.2015r.); 
34) Interpelacja nr MBO/2015/IV/10 w sprawie górek saneczkowych i ścianek wspinaczkowych (data 
wniesienia: 01.04.2015r.); 
35) Interpelacja nr MBO/2015/IV/11 w sprawie publicznego dostępu do Internetu (data wniesienia: 
01.04.2015r.); 
36) Interpelacja nr MBO/2015/IV/12 w sprawie betonowych słupów ogłoszeniowych (data wniesienia: 
01.04.2015r.); 
37) Interpelacja nr MBO/2015/IV/13 w sprawie funduszy unijnych (data wniesienia: 01.04.2015r.); 
38) Interpelacja nr MBO/2015/VI/1 w sprawie planowanego basenu na os. Zwycięstwa (data wniesienia: 
05.06.2015r.); 
39) Interpelacja nr MBO/2015/VI/2 w sprawie kursów szynobusa dla Podolan i Strzeszyna (data wniesienia: 
05.06.2015r.); 
40) Interpelacja nr MBO/2015/VI/3 w sprawie Domu Kultury Podolan (data wniesienia: 05.06.2015r.); 
41) Interpelacja nr MBO/2015/VI/4 w sprawie koncepcji rozbudowy kanalizacji, ulic i chodników na 
Podolanach (data wniesienia: 05.06.2015r.); 
42) Interpelacja nr MBO/2015/VI/5 w sprawie ścieżek rowerowych dla północno-zachodniej części 
Poznania (data wniesienia: 05.06.2015r.); 
43) Interpelacja nr MBO/2015/VI/6 w sprawie dróg na Strzeszynie Greckim (data wniesienia: 05.06.2015r.); 
44) Interpelacja nr MBO/2015/VI/7 w sprawie tramwaju wodnego na Jeziorze Kierskim (data wniesienia: 
05.06.2015r.); 
45) Interpelacja nr MBO/2015/VI/8 w sprawie szlaków pieszych dookoła Jeziora Kierskiego (data 
wniesienia: 05.06.2015r.); 
46) Interpelacja nr MBO/2015/VI/9 w sprawie budowy kanału wodnego między Jeziorem Kierskim a 
Jeziorem Strzeszyńskim (data wniesienia: 05.06.2015r.); 
47) Interpelacja nr MBO/2015/VI/10 w sprawie zintensyfikowania komunikacji autobusowej na Strzeszynie 
i Krzyżownicach-Smochowicach (data wniesienia: 05.06.2015r.); 
48) Interpelacja nr MBO/2015/VI/11 w sprawie plaż Jeziora Kierskiego (data wniesienia: 05.06.2015r.); 
49) Interpelacja nr MBO/2015/VI/12 w sprawie budynku starego dworca kolejowego w Kiekrzu (data 
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wniesienia: 05.06.2015r.); 
50) Interpelacja nr MBO/2015/VI/13 w sprawie ekranów akustycznych (data wniesienia: 05.06.2015r.); 
51) Interpelacja nr MBO/2015/VI/14 w sprawie usprawnień na Krzyżownikach-Smochowicach (data 
wniesienia: 05.06.2015r.); 
52) Interpelacja nr MBO/2015/VI/15 w sprawie budowy dróg dojazdowych do spalarni na Karolinie (data 
wniesienia: 09.06.2015r.); 
53) Interpelacja nr MBO/2015/VII/1 w sprawie filii Biblioteki Raczyńskich dla Naramowic i Umultowa 
(data wniesienia: 03.07.2015r.); 
54) Interpelacja nr MBO/2015/VII/2 w sprawie przekroczenia granic działki obiektu budowlanego na ul. 
Strzeszyńskiej 67 A i B (data wniesienia: 14.07.2015r.); 
55) Interpelacja nr MBO/2015/VII/3 w sprawie Przedszkola „Promyczek” (data wniesienia: 14.07.2015r.); 
56) Interpelacja nr MBO/2015/VII/4 w sprawie walki z nielegalnymi kontenerami na odzież (data 
wniesienia: 17.07.2015r.); 
57) Interpelacja nr MBO/2015/VII/5 w sprawie implementacji rozwiązań zapoznanych podczas wyjazdu 
studyjnego do Berlina, Lipska i Drezna (data wniesienia: 23.07.2015r.); 
58) Interpelacja nr MBO/2015/VII/6 w sprawie dostępu do informacji publicznej w okresie 08.12.2014r. – 
30.06.2015r. (data wniesienia: 23.07.2015r.); 
59) Interpelacja nr MBO/2015/VII/7 w sprawie zatrudniania ludzi Platformy Obywatelskiej w Urzędzie 
Miasta Poznania (data wniesienia: 23.07.2015r.); 
60) Interpelacja nr MBO/2015/VII/8 w sprawie serwisu samochodowego, myjni i lakierni w salonie 
samochodowym Audi – Terminal na Franowie (data wniesienia: 23.07.2015r.); 
61) Interpelacja nr MBO/2015/VIII/1  w sprawie dodatkowych informacji dotyczących polityki kadrowej 
(data wniesienia: 21.08.2015r.); 
62) Interpelacja nr MBO/2015/IX/1 w sprawie katalogu mebli miejskich (data wniesienia: 04.09.2015r.); 
63) Interpelacja nr MBO/2015/IX/2 w sprawie głowic termostatycznych i regulatorów temperatury w 
jednostkach oświatowych (data wniesienia: 08.09.2015r.); 
64) Interpelacja nr MBO/2015/IX/3 w sprawie kolei dużych prędkości (data wniesienia: 29.09.2015r.); 
65) Interpelacja nr MBO/2015/IX/4 w sprawie kosztów uchwalenia miejskiego planu zagospodarowania 
przestrzennego (data wniesienia: 29.09.2015r.); 
66) Interpelacja nr MBO/2015/IX/5 w sprawie gruntów zamiennych i poszerzenia Parku Sołackiego (data 
wniesienia: 29.09.2015r.); 
67) Interpelacja nr MBO/2016/I/1 w sprawie pasa gruntu przy ul. Mateckiego (data wniesienia: 
25.01.2016r.); 
68) Interpelacja nr MBO/2016/I/2 w sprawie Minaretu Poznańskiego (data wniesienia: 29.01.2016r.); 
69) Interpelacja nr MBO/2016/I/3 w sprawie sprzedaży działki 1/3 obręb Krzyżowniki arkusz 1 (data 
wniesienia: 29.01.2016r.); 
70) Interpelacja nr MBO/2016/I/4 w sprawie nowych tras tramwajowych (data wniesienia: 29.01.2016r.); 
71) Interpelacja nr MBO/2016/II/1 w sprawie nowej filii Biblioteki Raczyńskich we wschodniej części 
Piątkowa oraz wprowadzenia Systemu Samodzielnego Wypożyczania (data wniesienia: 23.02.2016r.); 
72) Interpelacja nr MBO/2016/II/2 w sprawie regulacji świateł na skrzyżowaniu przy przystanku 
autobusowym Os. Zygmunta Starego (data wniesienia: 23.02.2016r.); 
73) Interpelacja nr MBO/2016/II/3 w sprawie stanu Jeziora Strzeszyńskiego i Jeziora Kierskiego (data 
wniesienia: 23.02.2016r.); 
74) Interpelacja nr MBO/2016/II/4 w sprawie spadku wykrywalności przestępców w Śródmieściu oraz 
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wzrostu zaginięć na północy Poznania (data wniesienia: 23.02.2016r.); 
75) Interpelacja nr MBO/2016/III/1 w sprawie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Lotnisku Ławica (data 
wniesienia: 29.03.2016r.); 
76) Interpelacja nr MBO/2016/III/2 w sprawie systemu kontroli czasu zadań pracowników Urzędu Miasta 
Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych (data wniesienia: 29.03.2016r.); 
77) Interpelacja nr MBO/2016/III/3 w sprawie Rezerwatu przyrody Żurawiniec (data wniesienia: 
29.03.2016r.); 
78) Interpelacja nr MBO/2016/III/4 w sprawie utworzenia publicznej platformy elektronicznej . 
międzysamorządowego systemu przepływu opinii prawnych, projektów pism urzędowych i projektów 
aktów prawnych (data wniesienia: 29.03.2016r.); 
79) Interpelacja nr MBO/2016/IV/1 w sprawie utworzenia Centralnego Kąpieliska w jednej z poznańskich 
odnóg rzeki Warty (data wniesienia: 05.04.2016r.); 
80) Interpelacja nr MBO/2016/IV/2 w sprawie przewidywanych inwestycji w podziale na okręgi wyborcze 
(data wniesienia: 05.04.2016r.); 
81) Interpelacja nr MBO/2016/IV/3 w sprawie postępowania prowadzonego przez ZDM (data wniesienia: 
05.04.2016r.); 
82) Interpelacja nr MBO/2016/IV/4 w sprawie implementacji rozwiązań zapoznanych podczas wyjazdu 
studyjnego do Kopenhagi i Hanoweru (data wniesienia: 15.04.2016r.); 
83) Interpelacja nr MBO/2016/IV/5 w sprawie budowy wiaduktu między Suchym Lasem a ul. Strzeszyńską 
na Podolanach (data wniesienia: 15.04.2016r.); 
84) Interpelacja nr MBO/2016/IV/6 w sprawie uzbrojenia działek miejskich przed ich sprzedażą (data 
wniesienia: 15.04.2016r.); 
85) Interpelacja nr MBO/2016/IV/7 w sprawie budowy molo w Kiekrzu (data wniesienia: 19.04.2016r.); 
86) Interpelacja nr MBO/2016/IV/8 w sprawie sprzedaży przez Miasto Poznań akcji Aquanet S.A. (data 
wniesienia: 19.04.2016r.); 
87) Interpelacja nr MBO/2016/IV/9 w sprawie łowców organów (data wniesienia: 20.04.2016r.); 
88) Interpelacja nr MBO/2016/IV/10 w sprawie przetargu na bilety lotnicze (data wniesienia: 20.04.2016r.); 
89) Interpelacja nr MBO/2016/V/1 w sprawie zniszczenia wypełnionych kart do głosowania PBO (data 
wniesienia: 06.05.2016r.); 
90) Interpelacja nr MBO/2016/V/2 w sprawie doprecyzowania informacji odnośnie inwestycji w podziale na 
okręgi wyborcze w 2016 roku (data wniesienia: 24.05.2016r.); 
91) Interpelacja nr MBO/2016/VI/1 w sprawie herbu Miasta Poznania (data wniesienia: 07.06.2016r.); 
92) Interpelacja nr MBO/2016/VI/2 w sprawie pomników i miejsc pamięci upamiętniających zbrodnie (data 
wniesienia: 21.06.2016r.); 
93) Interpelacja nr MBO/2016/VI/3 w sprawie różnych kwestii dotyczących Kiekrza (data wniesienia: 
21.06.2016r.); 
94) Interpelacja nr MBO/2016/VI/4  w sprawie Aqua Centrum Winogrady (data wniesienia: 21.06.2016r.); 
95) Interpelacja nr MBO/2016/VI/5 w sprawie harmonogramu potencjalnego przejęcia wieży RTV na 
Piątkowie (data wniesienia: 23.06.2016r.); 
96) Interpelacja nr MBO/2016/VII/1 w sprawie Nowej Kulturkampf prowadzonej przez liberalno-lewicową 
koalicję rządzącą Poznaniem (data wniesienia: 07.07.2016r.); 
97) Interpelacja nr MBO/2016/VII/2 w sprawie zatruć wody w Poznaniu i ochrony cieku Bogdanka (data 
wniesienia: 07.07.2016r.); 
98) Interpelacja nr MBO/2016/VII/3 w sprawie zwieńczenia obchodów 60-tej rocznicy Poznańskiego 
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Czerwca’56 (data wniesienia: 07.07.2016r.); 
99) Interpelacja nr MBO/2016/VII/4 w sprawie przyspieszenia zainstalowania przyłącza wody (data 
wniesienia: 08.07.2016r.); 
100) Interpelacja nr MBO/2016/VII/5 w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i 
Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego (data wniesienia: 12.07.2016r.); 
101) Interpelacja nr MBO/2016/VII/6 w sprawie dawnego cmentarza poniemieckiego w Kiekrzu (data 
wniesienia: 12.07.2016r.); 
102) Interpelacja nr MBO/2016/VII/7 w sprawie obniżenia opłat bądź podatków lokalnych na terenach 
pozbawionych podstawowej infrastruktury (data wniesienia: 12.07.2016r.); 
103) Interpelacja nr MBO/2016/VII/8 w sprawie Romów (data wniesienia: 12.07.2016r.); 
104) Interpelacja nr MBO/2016/IX/1 w sprawie klauzuli sumienia (data wniesienia: 06.09.2016r.); 
105) Interpelacja nr MBO/2016/IX/2 w sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Poznaniu (data wniesienia: 
06.09.2016r.); 
106) Interpelacja nr MBO/2016/IX/3 w sprawie stworzenia Ogrodu Japońskiego na Sołaczu (data 
wniesienia: 06.09.2016r.); 
107) Interpelacja nr MBO/2016/IX/4 w sprawie promocyjnego wykorzystania figurek Koziołków 
Poznańskich (data wniesienia: 06.09.2016r.); 
108) Interpelacja nr MBO/2016/IX/5 w sprawie Karty Dużej Rodziny (data wniesienia: 06.09.2016r.); 
109) Interpelacja nr MBO/2016/IX/6 w sprawie kradzieży tablic rejestracyjnych w Poznaniu (data 
wniesienia: 06.09.2016r.); 
110) Interpelacja nr MBO/2016/IX/7 w sprawie finansowania z budżetu Miasta działań politycznych 
Prezydenta Poznania (data wniesienia: 28.09.2016r.); 
111) Interpelacja nr MBO/2016/X/1 w sprawie usprawnień dla niepełnosprawnych w północno – zachodniej 
części Poznania (data wniesienia: 18.10.2016r.); 
112) Interpelacja nr MBO/2016/X/2 w sprawie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na liniach nr 351 i 354 
(data wniesienia: 18.10.2016r.); 
113) Interpelacja nr MBO/2016/X/3 w sprawie budowy szkoły średniej w północno – zachodniej części 
Poznania (data wniesienia: 18.10.2016r.); 
114) Interpelacja nr MBO/2016/X/4 w sprawie walki z nielegalnie stojącymi reklamami w pasach 
drogowych (data wniesienia: 18.10.2016r.); 
115) Interpelacja nr MBO/2016/X/5 w sprawie wątpliwej wycinki drzew i krzewów (data wniesienia: 
18.10.2016r.); 
116) Interpelacja nr MBO/2016/XI/1 w sprawie zagrażającej wycinki w pień Lasku Piątkowskiego (data 
wniesienia: 08.11.2016r.); 
117) Interpelacja nr MBO/2016/XI/2 w sprawie utwardzenia dróg na Podolanach (data wniesienia: 
08.11.2016r.); 
118) Interpelacja nr MBO/2016/XI/3 w sprawie wypożyczania gier planszowych w filiach Biblioteki 
Raczyńskich (data wniesienia: 08.11.2016r.); 
119) Interpelacja nr MBO/2016/XI/4 w sprawie całkowicie chybionego sposobu uspokajania ruchu w 
mieście poprzez likwidację zatoczek autobusowych (data wniesienia: 08.11.2016r.); 
120) Interpelacja nr MBO/2016/XI/5 w sprawie przejęcia przez Miasto Poznań własności ul. 
Wietrzykowskich (data wniesienia: 22.11.2016r.); 
121) Interpelacja nr MBO/2016/XI/6 w sprawie kolorowych progów spowalniających (data wniesienia: 
22.11.2016r.); 
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122) Interpelacja nr MBO/2016/XI/7 w sprawie tworzenia miasteczek oświatowych (data wniesienia: 
22.11.2016r.); 
123) Interpelacja nr MBO/2016/XI/8 w sprawie zwiększenia ilości szkół integracyjnych (data wniesienia: 
22.11.2016r.); 
124) Interpelacja nr MBO/2016/XI/9 w sprawie kampanii przeciw uzależnieniom (data wniesienia: 
22.11.2016r.); 
125) Interpelacja nr MBO/2016/XI/10 w sprawie czyszczenia rzeki i dopływów Warty (data wniesienia: 
22.11.2016r.); 
126) Interpelacja nr MBO/2016/XI/11 w sprawie pozwania przez Miasto Poznań organizatorów parad 
równości (data wniesienia: 25.11.2016r.); 
127) Interpelacja nr MBO/2016/XII/1 w sprawie różnych kwestii dotyczących Podolan (data wniesienia: 
08.12.2016r.); 
128) Interpelacja nr MBO/2016/XII/2 w sprawie połączeń horyzontalnych w północno-zachodniej części 
Poznania (data wniesienia: 08.12.2016r.); 
129) Interpelacja nr MBO/2016/XII/3 w sprawie wykorzystania nieruchomości przy ul. Słupskiej nr 62 na 
cele integracyjno – kulturalne (data wniesienia: 19.12.2016r.); 
130) Interpelacja nr MBO/2016/XII/4 w sprawie w sprawie opóźnienia publikacji w BIP mojej interpelacji z 
dnia 19.12.2016r. (data wniesienia: 30.12.2016r.); 
131) Interpelacja nr MBO/2016/XII/5 w sprawie dofinansowania prywatnych żłobków (data wniesienia: 
30.12.2016r.); 
132) Interpelacja nr MBO/2017/I/1 w sprawie hasła międzynarodowego „Poznań: fair city” (data 
wniesienia: 04.01.2017r.); 
133) Interpelacja nr MBO/2017/I/2 w sprawie Term Maltańskich (data wniesienia: 04.01.2017r.); 
134) Interpelacja nr MBO/2017/I/3 w sprawie finansowo fatalnego w skutkach odstąpienia od próby 
pozyskania dofinansowania budowy Węzła Koszalińska (data wniesienia: 10.01.2017r.); 
135) Interpelacja nr MBO/2017/I/4 w sprawie połączeń lotniczych na Ławicy (data wniesienia: 
24.01.2017r.); 
136) Interpelacja nr MBO/2017/IV/1 w sprawie budowy fabryki na ul. Druskiennickiej 8/10 na Podolanach 
(data wniesienia: 03.04.2017r.); 
137) Interpelacja nr MBO/2017/IV/2 w sprawie stworzenia Programu „Nowonarodzone Drzewko” (data 
wniesienia: 03.04.2017r.); 
138) Interpelacja nr MBO/2017/IV/3 w sprawie utworzenia klubu dyskotekowego w Forcie Va (data 
wniesienia: 06.04.2017r.); 
139) Interpelacja nr MBO/2017/IV/4 w sprawie uzupełnienia interpelacji dot. klubu dyskotekowego w 
Forcie Va (data wniesienia: 11.04.2017r.); 
140) Interpelacja nr MBO/2017/IV/5 w sprawie hałasu nocnego powodowanego przez PEKABEX S.A. 
(data wniesienia: 25.04.2017r.); 
141) Interpelacja nr MBO/2017/IV/6 w sprawie wykorzystania dawnego basenu strażackiego przy zbiegu 
ulic Strzeszyńskiej i Druskiennickiej (data wniesienia: 25.04.2017r.); 
142) Interpelacja nr MBO/2017/V/1 w sprawie sytuacji na ul. Cynamonowej i ul. Rumiankowej (data 
wniesienia: 16.05.2017r.); 
143) Interpelacja nr MBO/2017/V/2 w sprawie bieżącego stanu przygotowań do 100-nej rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego (data wniesienia: 16.05.2017r.); 
144) Interpelacja nr MBO/2017/V/3 w sprawie brakujących miejsc przedszkolnych na Piątkowie (data 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

91 | S t r o n a  
 

wniesienia: 16.05.2017r.); 
145) Interpelacja nr MBO/2017/V/4 w sprawie terenów działkowych znajdujących się na wschód od ul. 
Biskupińskiej (data wniesienia: 16.05.2017r.); 
146) Interpelacja nr MBO/2017/V/5 w sprawie zapotrzebowania na miejsca szkolne na Strzeszynie (data 
wniesienia: 16.05.2017r.); 
147) Interpelacja nr MBO/2017/V/6 w sprawie całkowitego odłowu dzików z Zachodniego Klina Zieleni 
(data wniesienia: 16.05.2017r.); 
148) Interpelacja nr MBO/2017/V/7 w sprawie prac nad MPZP „Dawna wieś Psarskie” (data wniesienia: 
16.05.2017r.); 
149) Interpelacja nr MBO/2017/V/8 w sprawie kanalizacji na ul. Suwalskiej (data wniesienia: 16.05.2017r.); 
150) Interpelacja nr MBO/2017/VI/1 w sprawie wprowadzenia wizualnej cenzury obyczajowej (data 
wniesienia: 01.06.2017r.); 
151) Interpelacja nr MBO/2017/VI/2 w sprawie stref wolnych od grilla (data wniesienia: 06.06.2017r.); 
152) Interpelacja nr MBO/2017/VI/3 w sprawie dokończenia utwardzenia ulicy Literackiej (data wniesienia: 
06.06.2017r.); 
153) Interpelacja nr MBO/2017/VI/4 w sprawie lotów awionetek nad północno-zachodnią częścią Poznania 
(data wniesienia: 06.06.2017r.); 
154) Interpelacja nr MBO/2017/VI/5 w sprawie eksmisyjnych interwencji ubocznych Miasta Poznania (data 
wniesienia: 06.06.2017r.); 
155) Interpelacja nr MBO/2017/VI/6 w sprawie pikników sąsiedzkich (data wniesienia: 06.06.2017r.); 
156) Interpelacja nr MBO/2017/VI/7 w sprawie strefy uspokojonego ruchu kolejowego Strzeszyn-Podolany 
(data wniesienia: 06.06.2017r.); 
157) Interpelacja nr MBO/2017/VI/8 w sprawie supermarketu i innych obiektów usługowych na Strzeszynie 
(data wniesienia: 09.06.2017r.); 
158) Interpelacja nr MBO/2017/VI/9 w sprawie energii wytwarzanej przez spalarnię śmieci (data 
wniesienia: 14.06.2017r.); 
159) Interpelacja nr MBO/2017/VI/10 w sprawie pytań uzupełniających dotyczących sytuacji na ul. 
Cynamonowej i ul. Rumiankowej (data wniesienia: 20.06.2017r.); 
160) Interpelacja nr MBO/2017/VI/11 w sprawie fragmentu ul. Homera (data wniesienia: 20.06.2017r.); 
161) Interpelacja nr MBO/2017/VI/12 w sprawie oddziału geriatrycznego (data wniesienia: 20.06.2017r.); 
162) Interpelacja nr MBO/2017/VI/13 w sprawie zaciemnienia (data wniesienia: 20.06.2017r.); 
163) Interpelacja nr MBO/2017/VI/14 w sprawie zakazu ruchu rowerów (data wniesienia: 20.06.2017r.); 
164) Interpelacja nr MBO/2017/VI/15 w sprawie monitoringu społecznego (data wniesienia: 20.06.2017r.); 
165) Interpelacja nr MBO/2017/VI/16 w sprawie równości finansowej kierowców taksówek względem 
kierowców Ubera (data wniesienia: 20.06.2017r.); 
166) Interpelacja nr MBO/2017/VII/1 w sprawie braku dostępu kierowców Piątkowa do własności 
publicznej (data wniesienia: 06.07.2017r.); 
167) Interpelacja nr MBO/2017/VII/2 w sprawie niekończącej się galerii (data wniesienia: 17.07.2017r.); 
168) Interpelacja nr MBO/2017/VII/3 w sprawie punktualności linii autobusowych i tramwajowych (data 
wniesienia: 17.07.2017r.); 
169) Interpelacja nr MBO/2017/VII/4 w sprawie pytań uzupełniających dot. eksmisyjnych interwencji 
ubocznych (data wniesienia: 17.07.2017r.); 
170) Interpelacja nr MBO/2017/VII/5 w sprawie osiedlowych budżetów obywatelskich (data wniesienia: 
17.07.2017r.); 
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171) Interpelacja nr MBO/2017/VII/6 w sprawie ogródka społecznego na osiedlu Jana III Sobieskiego (data 
wniesienia: 17.07.2017r.); 
172) Interpelacja nr MBO/2017/VII/7 w sprawie Listy Kluczowych Inwestycji do Dofinansowania (data 
wniesienia: 17.07.2017r.); 
173) Interpelacja nr MBO/2017/VII/8 w sprawie równej dotacji na dziecko dla wszystkich żłobków 
prywatnych (data wniesienia: 17.07.2017r.); 
174) Interpelacja nr MBO/2017/VII/9 w sprawie dolnego przystanku PST „Most Teatralny” (data 
wniesienia: 17.07.2017r.); 
175) Interpelacja nr MBO/2017/VII/10 w sprawie niektórych spraw dotyczących Strzeszyna (data 
wniesienia: 17.07.2017r.); 
176) Interpelacja nr MBO/2017/VII/11 w sprawie możliwości inwestycyjnych w zachodniej części Kiekrza 
(data wniesienia: 17.07.2017r.); 
177) Interpelacja nr MBO/2017/VIII/1 w sprawie legalności sąsiedztwa (data wniesienia: 03.08.2017r.); 
178) Interpelacja nr MBO/2017/VIII/2 w sprawie sprowadzenia domniemanych szczątków śp. Prezydenta 
Tadeusza Rugego (data wniesienia: 17.08.2017r.); 
179) Interpelacja nr MBO/2017/IX/1 w sprawie infrastruktury elektrycznej na terenie Zachodniego Klina 
Zieleni (data wniesienia: 05.09.2017r.); 
180) Interpelacja nr MBO/2017/IX/2 w sprawie zmiany trasy autobusu i utworzenia przystanku 
„Sytkowska” (data wniesienia: 05.09.2017r.); 
181) Interpelacja nr MBO/2017/IX/3 w sprawie spraw osób z dysfunkcjami w rejonie ulic Łomnickiej i 
Karpackiej (data wniesienia: 05.09.2017r.); 
182) Interpelacja nr MBO/2017/IX/4 w sprawie wykupu lokali komunalnych w rejonie ul. Gorajskiej (data 
wniesienia: 05.09.2017r.); 
183) Interpelacja nr MBO/2017/IX/5 w sprawie stanu ul. Dąbrowskiego (data wniesienia: 05.09.2017r.); 
184) Interpelacja nr MBO/2017/IX/6 w sprawie punktów kolizyjnych drogi rowerowej na ul. 
Szymanowskiego (data wniesienia: 05.09.2017r.); 
185) Interpelacja nr MBO/2017/IX/7 w sprawie pytań uzupełniających dotyczących energii wytwarzanej 
przez spalarnię śmieci (data wniesienia: 05.09.2017r.); 
186) Interpelacja nr MBO/2017/IX/8 w sprawie programu unijnego WRPO 3.1.1. dla mieszkańców 
Poznania (data wniesienia: 05.09.2017r.); 
187) Interpelacja nr MBO/2017/IX/9 w sprawie porównania nakładów infrastrukturalnych w obrębie 
Podolan oraz w obrębie Krzyżownik-Smochowic (data wniesienia: 05.09.2017r.); 
188) Interpelacja nr MBO/2017/IX/10 w sprawie występowania wilków w Zachodnim Klinie Zieleni (data 
wniesienia: 26.09.2017r.); 
189) Interpelacja nr MBO/2017/IX/11 w sprawie przebicia się od wschodu ul. Św. Wawrzyńca do ul. S. 
Żeromskiego (data wniesienia: 26.09.2017r.); 
190) Interpelacja nr MBO/2017/IX/12 w sprawie likwidacji pozostałości po słupkach przy pętli 
„Krzyżowniki” (data wniesienia: 26.09.2017r.); 
191) Interpelacja nr MBO/2017/IX/13 w sprawie uzupełnienia pytań dot. porównania inwestycji na 
Podolanach a także na Krzyżownikach-Smochowicach (data wniesienia: 26.09.2017r.); 
192) Interpelacja nr MBO/2017/IX/14 w sprawie społecznego finansowania oświetlenia ulicznego (data 
wniesienia: 26.09.2017r.); 
193) Interpelacja nr MBO/2017/IX/15 w sprawie oznakowania poziomego dróg przelotowych w strefach 
„Tempo 30” (data wniesienia: 26.09.2017r.); 
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194) Interpelacja nr MBO/2017/IX/16 w sprawie implementacji rozwiązań zapoznanych podczas wyjazdu 
studyjnego do Bazylei i Lucerny (data wniesienia: 26.09.2017r.); 
195) Interpelacja nr MBO/2017/X/1 w sprawie działań infrastrukturalnych przy ul. Jana Pawła II (data 
wniesienia: 10.10.2017r.); 
196) Interpelacja nr MBO/2017/X/2 w sprawie urządzeń do walki ze smogiem (data wniesienia: 
19.10.2017r.); 
197) Interpelacja nr MBO/2017/X/3 w sprawie błędnych oznaczeń poziomych ulic na Krzyżownikach-
Smochowicach (data wniesienia: 19.10.2017r.); 
198) Interpelacja nr MBO/2017/X/4 w sprawie ochrony parku przy ul. Mateckiego (data wniesienia: 
19.10.2017r.); 
199) Interpelacja nr MBO/2017/X/5 w sprawie przeniesienia pętli z Ogrodów na róg ul. J. H. Dąbrowskiego 
i ul. Polskiej (data wniesienia: 19.10.2017r.); 
200) Interpelacja nr MBO/2017/X/6 w sprawie lokalizacji światłowodu na Krzyżownikach-Smochowicach 
(data wniesienia: 19.10.2017r.); 
201) Interpelacja nr MBO/2017/X/7 w sprawie opóźnień realizacji dróg społecznie dofinansowanych (data 
wniesienia: 19.10.2017r.); 
202) Interpelacja nr MBO/2017/X/8 w sprawie dalszych pytań dotyczących energii wytwarzanej przez 
spalarnię śmieci (data wniesienia: 19.10.2017r.); 
203) Interpelacja nr MBO/2017/X/9 w sprawie Doliny Krzyżanki (data wniesienia: 19.10.2017r.); 
204) Interpelacja nr MBO/2017/X/10 w sprawie problemów mieszkańców przy ul. Żuraszka (data 
wniesienia: 27.10.2017r.); 
205) Interpelacja nr MBO/2017/X/11 w sprawie rejonów szkół dla uczniów Krzyżownik-Smochowic (data 
wniesienia: 27.10.2017r.); 
206) Interpelacja nr MBO/2017/XI/1 w sprawie rzeczki Wierzbak na Podolanach (data wniesienia: 
03.11.2017r.); 
207) Interpelacja nr MBO/2017/XI/2 w sprawie skutków wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych na 
Krzyżownikach – Smochowicach (data wniesienia: 07.11.2017r.); 
208) Interpelacja nr MBO/2017/XI/3 w sprawie kontroli jakości prac Zarządu Dróg Miejskich (data 
wniesienia: 07.11.2017r.); 
209) Interpelacja nr MBO/2017/XI/4 w sprawie złomowiska na rogu ul. Darłowskiej i ul. Malborskiej (data 
wniesienia: 07.11.2017r.); 
210) Interpelacja nr MBO/2017/XI/5 w sprawie wiat przystanków na żądanie (data wniesienia: 
07.11.2017r.); 
211) Interpelacja nr MBO/2017/XI/6 w sprawie negatywnych skutków progów zwalniających (data 
wniesienia: 07.11.2017r.); 
212) Interpelacja nr MBO/2017/XI/7 w sprawie biokompostowni (data wniesienia: 21.11.2017r.); 
213) Interpelacja nr MBO/2017/XI/8 w sprawie podatku od gruntu użytkowanego publicznie (data 
wniesienia: 21.11.2017r.); 
214) Interpelacja nr MBO/2017/XI/9 w sprawie ulgi integracyjnej (data wniesienia: 21.11.2017r.); 
215) Interpelacja nr MBO/2017/XI/10 w sprawie polityki antyhałasowej (data wniesienia: 21.11.2017r.); 
216) Interpelacja nr MBO/2017/XI/11 w sprawie wyburzenia (data wniesienia: 21.11.2017r.); 
217) Interpelacja nr MBO/2017/XII/1 w sprawie Poznań Film Commission i Animatora (data wniesienia: 
07.12.2017r.); 
218) Interpelacja nr MBO/2017/XII/2 w sprawie budynku dla szkoły ewangelickiej (data wniesienia: 
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07.12.2017r.); 
219) Interpelacja nr MBO/2017/XII/3 w sprawie Szkoły Podstawowej nr 62 (data wniesienia: 07.12.2017r.); 
220) Interpelacja nr MBO/2017/XII/4 w sprawie świątecznej iluminacji (data wniesienia: 21.12.2017r.); 
221) Interpelacja nr MBO/2018/I/1 w sprawie zielonych linii (data wniesienia: 17.01.2018r.); 
222) Interpelacja nr MBO/2018/I/2 w sprawie ulicy Szczawnickiej i terenów przyległych (data wniesienia: 
17.01.2018r.); 
223) Interpelacja nr MBO/2018/I/3 w sprawie uzupełnienia interpelacji dot. skutków skrzyżowań 
równorzędnych (data wniesienia: 19.01.2018r.); 
224) Interpelacja nr MBO/2018/I/4 w sprawie Toru Poznań (data wniesienia: 23.01.2018r.); 
225) Interpelacja nr MBO/2018/II/1 w sprawie taboru tramwajowego (data wniesienia: 05.02.2018r.); 
226) Interpelacja nr MBO/2018/II/2 w sprawie rozpromowania parkingu P&R przy PST Szymanowskiego 
(data wniesienia: 05.02.2018r.); 
227) Interpelacja nr MBO/2018/II/3 w sprawie nowych parkingów podziemnych i wielopoziomowych (data 
wniesienia: 05.02.2018r.); 
228) Interpelacja nr MBO/2018/II/4 w sprawie Tomasza Wieczorkiewicza alias Tommy Wiseau (data 
wniesienia: 05.02.2018r.); 
229) Interpelacja nr MBO/2018/II/5 w sprawie wymiany oświetlenia ENEA na ZDM (data wniesienia: 
06.02.2018r.); 
230) Interpelacja nr MBO/2018/II/6 w sprawie kontroli działań w sprawie Romów na Piątkowie (data 
wniesienia: 06.02.2018r.); 
231) Interpelacja nr MBO/2018/IV/1 w sprawie podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 15 (data wniesienia: 
11.04.2018r.); 
232) Interpelacja nr MBO/2018/IV/2 w sprawie zajęć szkolnych na basenie (data wniesienia: 11.04.2018r.); 
233) Interpelacja nr MBO/2018/IV/3 w sprawie programów dofinansowujących dodatkowe zajęcia szkolne 
(data wniesienia: 11.04.2018r.); 
234) Interpelacja nr MBO/2018/IV/4 w sprawie pomostu nad Jeziorem Rusałka (data wniesienia: 
18.04.2018r.); 
235) Interpelacja nr MBO/2018/IV/5 w sprawie urządzeń siłowni zewnętrznej w Żurawińcu (data 
wniesienia: 24.04.2018r.); 
236) Interpelacja nr MBO/2018/IV/6 w sprawie Poznańskiej Złotej Karty (data wniesienia: 24.04.2018r.); 
237) Interpelacja nr MBO/2018/IV/7 w sprawie autobusowych kursów cmentarnych (data wniesienia: 
24.04.2018r.); 
238) Interpelacja nr MBO/2018/IV/8 w sprawie społecznych wypożyczalni sprzętu (data wniesienia: 
24.04.2018r.); 
239) Interpelacja nr MBO/2018/IV/9 w sprawie częstotliwości zwoływania rad miejskich instytucji kultury 
(data wniesienia: 24.04.2018r.); 
240) Interpelacja nr MBO/2018/IV/10 w sprawie 70-lecia Państwa Izrael (data wniesienia: 24.04.2018r.); 
241) Interpelacja nr MBO/2018/IV/11 w sprawie broszury komunikacyjnej (data wniesienia: 24.04.2018r.); 
242) Interpelacja nr MBO/2018/IV/12 w sprawie stałych i tymczasowych miast partnerskich (data 
wniesienia: 24.04.2018r.); 
243) Interpelacja nr MBO/2018/IV/13 w sprawie przeciekających stropów na przystankach PST (data 
wniesienia: 24.04.2018r.); 
244) Interpelacja nr MBO/2018/V/1 w sprawie Smochy Pumptruck (data wniesienia: 09.05.2018r.); 
245) Interpelacja nr MBO/2018/V/2 w sprawie dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców (data wniesienia: 
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14.05.2018r.); 
246) Interpelacja nr MBO/2018/V/3 w sprawie dwóch linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (data 
wniesienia: 17.05.2018r.); 
247) Interpelacja nr MBO/2018/V/4 w sprawie pielęgniarek w przedszkolach (data wniesienia: 
22.05.2018r.); 
248) Interpelacja nr MBO/2018/V/5 w sprawie braku kanalizacji przy ul. T. Mateckiego (data wniesienia: 
22.05.2018r.); 
249) Interpelacja nr MBO/2018/V/6 w sprawie wykorzystania zasobów społecznych w oświacie (data 
wniesienia: 22.05.2018r.); 
250) Interpelacja nr MBO/2018/VI/1 w sprawie problemu pani … (data wniesienia: 01.06.2018r.); 
251) Interpelacja nr MBO/2018/VI/2 w sprawie biokoszy (data wniesienia: 05.06.2018r.); 
252) Interpelacja nr MBO/2018/VI/3 w sprawie aktualnych planów rozwoju Ławicy (data wniesienia: 
05.06.2018r.); 
253) Interpelacja nr MBO/2018/VII/1 w sprawie poprawy bezpieczeństwa (data wniesienia: 24.07.2018r.); 
254) Interpelacja nr MBO/2018/VII/2 w sprawie koalicji na rzecz zatrudnienia młodych (data wniesienia: 
24.07.2018r.); 
255) Interpelacja nr MBO/2018/VII/3 w sprawie lamp w pięciu dzielnicach (data wniesienia: 24.07.2018r.); 
256) Interpelacja nr MBO/2018/VII/4 w sprawie Poznańskiej Internetowej Platformy Interwencji (data 
wniesienia: 24.07.2018r.); 
257) Interpelacja nr MBO/2018/VII/5 w sprawie sadu miejskiego w centrum Kiekrza (data wniesienia: 
24.07.2018r.); 
258) Interpelacja nr MBO/2018/VII/6 w sprawie mapy z pętlami indukcyjnymi (data wniesienia: 
24.07.2018r.); 
259) Interpelacja nr MBO/2018/VII/7 w sprawie wykorzystania parkingów galerii handlowych (data 
wniesienia: 24.07.2018r.); 
260) Interpelacja nr MBO/2018/VII/8 w sprawie przejść dla pieszych na poduszkach berlińskich (data 
wniesienia: 24.07.2018r.); 
261) Interpelacja nr MBO/2018/VII/9 w sprawie akcji masowego ścinania gałęzi i krzaków (data 
wniesienia: 24.07.2018r.); 
262) Interpelacja nr MBO/2018/VII/10 w sprawie ułatwień dla Ukraińców (data wniesienia: 24.07.2018r.); 
263) Interpelacja nr MBO/2018/VII/11 w sprawie gadżetów majowych, czerwcowych i listopadowych (data 
wniesienia: 24.07.2018r.); 
264) Interpelacja nr MBO/2018/VII/12 w sprawie przystanków tramwajowych przy skrzyżowaniu Św. 
Marcin / Ratajczaka (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
265) Interpelacja nr MBO/2018/VII/13 w sprawie skomunikowania uczelni wyższych (data wniesienia: 
31.07.2018r.); 
266) Interpelacja nr MBO/2018/VII/14 w sprawie tras turystycznych (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
267) Interpelacja nr MBO/2018/VII/15 w sprawie kładki do Czerwonaka (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
268) Interpelacja nr MBO/2018/VII/16 w sprawie społecznych obowiązków deweloperskich (data 
wniesienia: 31.07.2018r.); 
269) Interpelacja nr MBO/2018/VII/17 w sprawie wybiegów dla psów w centrum Poznania (data 
wniesienia: 31.07.2018r.); 
270) Interpelacja nr MBO/2018/VII/18 w sprawie poszanowania dla rodzin wielodzietnych (data wniesienia: 
31.07.2018r.); 
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271) Interpelacja nr MBO/2018/VII/19 w sprawie psów opiekunów (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
272) Interpelacja nr MBO/2018/VII/20 w sprawie dostępności lokali (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
273) Interpelacja nr MBO/2018/VII/21 w sprawie uniwersytetów trzeciego wieku (data wniesienia: 
31.07.2018r.); 
274) Interpelacja nr MBO/2018/VII/22 w sprawie patroli (data wniesienia: 31.07.2018r.) 
275) Interpelacja nr MBO/2018/VII/23 w sprawie interakcji z uczniami (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
276) Interpelacja nr MBO/2018/VII/24 w sprawie dużych obiektów medycznych (data wniesienia: 
31.07.2018r.); 
277) Interpelacja nr MBO/2018/VII/25 w sprawie palenisk (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
278) Interpelacja nr MBO/2018/VII/26 w sprawie historycznego młyna (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
279) Interpelacja nr MBO/2018/VII/27 w sprawie zintegrowanej przestrzeni historycznej Powstania 
Wielkopolskiego (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
280) Interpelacja nr MBO/2018/VII/28 w sprawie powiększalników tekstu (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
281) Interpelacja nr MBO/2018/VII/29 w sprawie biletu „Bezcenna sztuka” (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
282) Interpelacja nr MBO/2018/VII/30 w sprawie murali (data wniesienia: 31.07.2018r.); 
283) Interpelacja nr MBO/2018/VII/31 w sprawie bezpieczeństwa w Kiekrzu (data wniesienia: 
31.07.2018r.); 
284) Interpelacja nr MBO/2018/VII/32 w sprawie pracowitości poznańskich radnych miejskich (data 
wniesienia: 31.07.2018r.); 
285) Interpelacja nr MBO/2018/IX/1 w sprawie skrętu w prawo na rogu ulic Kurpińskiego i 
Wojciechowskiego (data wniesienia: 25.09.2018r.); 
286) Interpelacja nr MBO/2018/IX/2 w sprawie GOAP (data wniesienia: 25.09.2018r.); 
287) Interpelacja nr MBO/2018/IX/3 w sprawie ustalania liczby klas w jednostkach oświatowych (data 
wniesienia: 16.10.2018r.); 
288) Interpelacja nr MBO/2018/IX/4 w sprawie sprzedaży nieruchomości przez MTP (data wniesienia: 
16.10.2018r.); 
289) Interpelacja nr MBO/2018/X/1 w sprawie pielęgniarek w szkołach integracyjnych (data wniesienia: 
24.10.2018r.). 
 
Teksty interpelacji są umieszczone na stronie internetowej Radnego: http://boruczkowski.pl/interpelacje/ . 
 
Skutki wniesionych interpelacji są rozległe. M. in.: 
- pozyskanie wiedzy przez Radnego niezbędnej do pełnienia mandatu; 
- pozyskanie informacji dla mieszkańców i dla rad osiedli, o które prosili; 
- pozyskanie wiedzy dla funkcjonariuszy PiS, o którą prosili; 
- pozyskanie wiedzy, celem przekazania jej poznańskim społecznikom, celem wzrostu ich wiedzy; 
- weryfikacja założeń programowych z programu wyborczego Radnego na kadencję 2014-2018; 
- weryfikacja inspiracji pozyskanych przez Radnego podczas wyjazdów studyjnych; 
- klarowanie stanowiska Prezydenta odnośnie danych zagadnień; 
- współinspirowanie zmian w Poznaniu; 
- przekazanie do sfery publicznej istotnych zagadnień; 
- wsparcie mieszkańców w protestach, np. przeciwko powstaniu fabryki środków chemicznych 
na Podolanach; 
- obrona wartości chrześcijańskich; 
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- remonty dróg; 
- złagodzenie nadmiernie uciążliwych dla mieszkańców elementów polityki eksmisyjnej miasta; 
- utworzenie oddziału geriatrycznego w Poznaniu; 
- bardziej regularne zwoływanie rad programowych miejskich instytucji kultury; 
- rozpoczęcie prac nad utworzeniem elektronicznej broszury komunikacyjnej, objaśniającej miejsca 
w mieście, gdzie zostało wprowadzona największa ilość zmian komunikacyjnych; 
- zaplanowanie prac Urzędu Miasta Poznania nad liniami gadżetów związanych z Poznańskim Czerwcem 
’56 oraz Świętem Miasta - św. Piotra i Pawła; 
- powstanie parkingu Park&Ride na Piątkowie; 
- staranie się o środki na stacje Poznańskiej Kolei Metropolitalnej między Podolanami a Strzeszynem; 
- ujawnienie zmian w zatrudnieniu dokonanych przez nowego Prezydenta Miasta Poznania; 
- zaplanowanie utworzenia kąpieliska miejskiego nad Wartą; 
- zapobiegnięcie budowie wiaduktu z Suchego Lasu na Strzeszyn; 
- rozpoczęcie prac przez Miasto Poznań nad pozyskaniem obiektu starego dworca w Kiekrzu; 
- rozpoczęcie dbania przez Miasto o teren dawnego cmentarza protestanckiego w Kiekrzu; 
- zasugerowanie elementów składowych programu integracji społeczności romskiej koczującej 
na Piątkowie; 
- rozpoczęcie prac nad przeniesieniem pętli tramwajowo-autobusowej z Ogrodów na róg ul. J. H. 
Dąbrowskiego i ul. Polskiej. 
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VI. WNIOSKI 
 
 
Radny złożył wiele ponad 180 wniosków: 
1) Wniosek z dnia 05.05.2015r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania w sprawie opracowania sieci 
rozmieszczenia przewijaków dla niemowląt; 
2) Wniosek z dnia 13.05.2015r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zorganizowania 
spotkania w sprawie utworzenia systemu skrzynek ratunkowych w poznańskich jednostkach oświatowych; 
3) Wniosek z dnia 05.06.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego (ul. Sianowska); 
4) Wniosek z dnia 05.06.2015r. do Prezesa Zarządu Aquanet S.A. w sprawie zainstalowania poidełek na 
terenie określonych jednostek oświatowych; 
5) Wniosek z dnia 05.06.2015r. do Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w sprawie 
zainstalowania wiat na przystankach autobusowych; 
6) Wniosek z dnia 15.06.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania budżetowy; 
7) Wniosek z dnia 17.06.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego (al. Solidarności); 
8) Wniosek z dnia 19.06.2015r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zorganizowania pola 
golfowego na terenie nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Wałeckiej; 
9) Wniosek z dnia 23.06.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego (ul. Rostworowskiego, ul. Biskupińska); 
10) Wniosek z dnia 23.06.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego (ul. Wałecka, ul. Jastrowska); 
11) Wniosek z dnia 01.07.2015r. do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania o dokonanie zmiany Statutu 
Miasta Poznania; 
12) Wniosek z dnia 03.07.2015r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania w sprawie weryfikacji 
możliwości ruchu autobusowego we wschodniej części Krzyżownik-Smochowic; 
13) Wniosek z dnia 03.07.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego (ul. Jasielska); 
14) Wniosek z dnia 03.07.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego (ul. Lubieńska); 
15) Wniosek z dnia 03.07.2015r. do Dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 
sprawie budowy podziemnego przejazdu samochodowo-pieszego; 
16) Wniosek z dnia 03.07.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
2016; 
17) Wniosek z dnia 17.07.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie nowego miasta partnerskiego 
dla Miasta Poznania; 
18) Wniosek z dnia 17.07.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie działań mających na celu 
możliwość rozmieszczania materiałów wyborczych; 
19) Wniosek z dnia 12.08.2015r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zmasowanej walki z 
nielegalnymi kontenerami; 
20) Wniosek z dnia 21.08.2015r. do Sekretarza Miasta Poznania w sprawie publikacji statystyk dot. 
informacji publiczne; 
21) Wniosek z dnia 21.08.2015r. do Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w sprawie tablic 
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dynamicznej informacji pasażerskiej; 
22) Wniosek z dnia 08.09.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania o informacje; 
23) Wniosek z dnia 17.09.2015r. do Doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miasta Poznania o 
wprowadzenie zmian do Statutu Miasta Poznania; 
24) Wniosek z dnia 23.11.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania o udostępnienie informacji publicznej 
(ITS); 
25) Wniosek z dnia 24.11.2015r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu o sporządzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego (ul. Mateckiego); 
26) Wniosek z dnia 24.11.2015r. do Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w sprawie 
podjęcia działań z zakresu termomodernizacji; 
27) Wniosek z dnia 24.11.2015r. do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie podjęcia działań 
umożliwiających poszerzenie obszaru Parku Sołackiego; 
28) Wniosek z dnia 04.01.2016r. do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania o uwzględnienie kontroli w 
Planie Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok; 
29) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Aquanet S.A. dotyczący Kiekrza; 
30) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Enea S.A. dotyczący Kiekrza; 
31) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Fundacji Familijny Poznań dotyczący Kiekrza; 
32) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ dotyczący Kiekrza; 
33) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczący Kiekrza; 
34) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczący Kiekrza; 
35) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczący Kiekrza; 
36) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Oficera rowerowego dotyczący Kiekrza; 
37) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Orange Polska S.A. dotyczący Kiekrza; 
38) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. dotyczący 
Kiekrza; 
39) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący Kiekrza; 
40) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dotyczący Kiekrza; 
41) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący Kiekrza; 
42) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wydziału Transportu i Zieleni dotyczący Kiekrza; 
43) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wydziału Oświaty dotyczący Kiekrza; 
44) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wydziału Sportu dotyczący Kiekrza; 
45) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczący Kiekrza; 
46) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dotyczący 
Kiekrza; 
47) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych dotyczący 
Kiekrza; 
48) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący Kiekrza; 
49) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Zarządu Transportu Miejskiego dotyczący Kiekrza; 
50) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczący Kiekrza; 
51) Wniosek z dnia 02.09.2016r. do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. dotyczący 
Kiekrza; 
52) Wniosek z dnia 14.11.2016r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący naprawy ul. Komandorskiej; 
53) Wniosek z dnia 25.11.2016r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący wyrównania ul. Morszyńskiej; 
54) Wniosek z dnia 16.12.2016r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący dofinansowania budynku na ul. 
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Słupskiej nr 62; 
55) Wniosek z dnia 19.01.2017r. do Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania 
wykluczeniom dotyczący zbadania rozłożenia inwestycji na terenie Miasta Poznania pod kątem 
dyskryminacji; 
56) Wniosek z dnia 24.01.2017r. do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ dotyczący nadania 
nazw dwóm rondom na Piątkowie; 
57) Wniosek z dnia 03.02.2017r. do Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczący utworzenia skweru przy 
przystanku Osiedle Marysieńki I; 
58) Wniosek z dnia 15.02.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący wyrównania fragmentu ul. 
Bojerowej; 
59) Wniosek z dnia 22.02.2017r. do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta dotyczący 
kryteriów utwardzania dróg gruntowych; 
60) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Administracji i Zarządzania Nieruchomościami na ul. Piątkowskiej 
118/5 dotyczący Podolan; 
61) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Aquanet S.A. dotyczący Podolan; 
62) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Biura Rady Miasta Poznania dotyczący Podolan; 
63) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Enea S.A. dotyczący Podolan; 
64) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dotyczący Podolan; 
65) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczący Podolan; 
66) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wydziału Ochrony 
Środowiska dotyczący Podolan; 
67) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Samorządu Pomocniczego Osiedla Podolany dotyczący Podolan; 
68) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Pekabex S.A. dotyczący Podolan; 
69) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący Podolan; 
70) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dotyczący Podolan; 
71) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji dotyczący Podolan; 
72) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dotyczący Podolan; 
73) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący Podolan; 
74) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce dotyczący Podolan; 
75) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Veolia Energia Poznań S.A. dotyczący Podolan; 
76) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący Podolan; 
77) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczący Podolan; 
78) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wydziału Ochrony Środowiska dotyczący Podolan; 
79) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wydziału Transportu i Zieleni dotyczący Podolan; 
80) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczący Podolan; 
81) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dotyczący 
Podolan; 
82) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący Podolan; 
83) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Zakładów Lasów Poznańskich dotyczący Podolan; 
84) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Zarządu Transportu Miejskiego dotyczący Podolan; 
85) Wniosek z dnia 28.02.2017r. do Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczący Podolan; 
86) Wniosek z dnia 06.04.2017r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący kontroli 
nieruchomości przy ul. Druskiennickiej 8/10; 
87) Wniosek z dnia 25.04.2017r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący rozmów z Enea S.A.; 
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88) Wniosek z dnia 16.05.2017r. do Enea S.A. dotyczący uzupełnienia oświetlenia na ul. Słupskiej; 
89) Wniosek z dnia 16.05.2017r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dotyczący sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Straży Ludowej; 
90) Wniosek z dnia 16.05.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący ścięcia żywopłotu w Kiekrzu; 
91) Wniosek z dnia 16.05.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący wyrównania 4 ulic; 
92) Wniosek z dnia 16.05.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący zmiany podporządkowania ulic 
Biskupińska, Strzeszyńska, Sucholeska; 
93) Wniosek z dnia 09.06.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący naprawy i wyrównania ulic i 
chodników; 
94) Wniosek z dnia 09.06.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący ul. H. Wieniawskiego; 
95) Wniosek z dnia 09.06.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący zieleni; 
96) Wniosek z dnia 04.07.2017r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący zieleni na ul. 
Juwenalisa 4; 
97) Wniosek z dnia 17.07.2017r. do Enea S.A. dotyczący pomiarów kontrolnych oświetlenia na ul. 
Strzeszyńskiej; 
98) Wniosek z dnia 17.07.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący przycięcia roślinności w okolicach ul. 
Słodyńskiej i ul. Łagiewnickiej; 
99) Wniosek z dnia 17.07.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący inwestycji drogowych 
usprawniających ruch; 
100) Wniosek z dnia 09.08.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący pomiarów kontrolnych oświetlenia 
na ul. Strzeszyńskiej; 
101) Wniosek z dnia 21.08.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący postawienia lustra na wiadukcie na 
ul. Santockiej; 
102) Wniosek z dnia 31.08.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący utworzenia przejścia dla pieszych 
na ul. Tatrzańskiej; 
103) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do AMW TBS „Kwatera” sp. z o.o. dotyczący Strzeszyna; 
104) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Enea S.A. dotyczący Strzeszyna; 
105) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Inea S.A. dotyczący Strzeszyna; 
106) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dotyczący Strzeszyna; 
107) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dotyczący Strzeszyna; 
108) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Oficera rowerowego dotyczący Strzeszyna; 
109) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Orange Polska S.A. dotyczący Strzeszyna; 
110) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Jednostki Pomocniczej Osiedle Strzeszyn dotyczący Strzeszyna; 
111) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do PTB Nickel sp. z o.o. dotyczący Strzeszyna; 
112) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący Strzeszyna; 
113) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP dotyczący Strzeszyna; 
114) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący Strzeszyna; 
115) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Oświaty UMP dotyczący Strzeszyna; 
116) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Sportu UMP dotyczący Strzeszyna; 
117) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Transportu i Zieleni UMP dotyczący Strzeszyna; 
118) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP dotyczący Strzeszyna; 
119) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP dotyczący Strzeszyna; 
120) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący Strzeszyna; 
121) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu dotyczący Strzeszyna; 
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122) Wniosek z dnia 04.09.2017r. do Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu dotyczący Strzeszyna; 
123) Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
dotyczący miejsc parkingowych przy TBS-ach na Strzeszynie; 
124) Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący psów i dzików na Strzeszynie; 
125) Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący odprowadzania wody deszczowej 
na ul. Beskidzkiej; 
126) Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący ustawienia koszy na ul. J. 
Omańkowskiej; 
127) Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący zwiększenia objętości koszy na 
śmieci; 
128) Wniosek z dnia 14.09.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący kursów z Kiekrza do Rokietnicy; 
129) Wniosek z dnia 19.09.2017r. do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania dotyczący kontroli realizowania 
warunków umowy użyczenia; 
130) Wniosek z dnia 26.09.2017r. do Komisji Statutowo-Regulaminowej RMP dotyczący zmian w Statucie 
Miasta Poznania; 
131) Wniosek z dnia 27.10.2017r. do Enea S.A. dotyczący gałęzi i lamp; 
132) Wniosek z dnia 27.10.2017r. do Oficera rowerowego dotyczący kamieni na drodze rowerowej; 
133) Wniosek z dnia 27.10.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący 3 kwestii zw. z 
drogami; 
134) Wniosek z dnia 27.10.2017r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu dotyczący kursów 
autobusów z pętli „Ogrody”; 
135) Wniosek z dnia 08.11.2017r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący udostępnienia informacji 
publicznej dot. ul. Sucholeskiej; 
136) Wniosek z dnia 22.11.2017r. do Aquanet S.A. dotyczący instalacji kanalizacyjnej; 
137) Wniosek z dnia 22.11.2017r. do Oficera rowerowego dotyczący wytyczenia ścieżki rowerowej dookoła 
Jez. Strzeszyńskiego; 
138) Wniosek z dnia 22.11.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich dotyczący 5 kwestii zw. z drogami; 
139) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Aquanet S.A. dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
140) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Enea Oświetlenie sp. z o.o. dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
141) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Inea S.A. dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
142) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dotyczący Krzyżownik-
Smochowic; 
143) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Lidl sp. z o.o. dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
144) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dotyczący 
Krzyżownik-Smochowic; 
145) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Oficera rowerowego dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
146) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Orange Polska S.A. dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
147) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Jednostki Pomocniczej Osiedle Krzyżowniki-Smochowice dotyczący 
Krzyżownik-Smochowic; 
148) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
149) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji dotyczący Krzyżownik-
Smochowic; 
150) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
151) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Straży Miejskiej dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
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152) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP dotyczący Krzyżownik-
Smochowic; 
153) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP dotyczący 
Krzyżownik-Smochowic; 
154) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu 
dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
155) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Oświaty UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
156) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Ochrony Środowiska UMP dotyczący Krzyżownik-
Smochowic; 
157) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Sportu UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
158) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Transportu i Zieleni UMP dotyczący Krzyżownik-
Smochowic; 
159) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Kultury UMP dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
160) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP dotyczący Krzyżownik-
Smochowic; 
161) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP 
dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
162) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący Krzyżownik-
Smochowic; 
163) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Zakładu Lasów Poznańskich dotyczący Krzyżownik-Smochowic; 
164) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu dotyczący Krzyżownik-
Smochowic; 
165) Wniosek z dnia 14.12.2017r. do Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu dotyczący Krzyżownik-
Smochowic; 
166) Wniosek z dnia 10.01.2018r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący udostępnienia informacji 
publicznej dot. campingu; 
167) Wniosek z dnia 11.01.2018r. do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczący uzupełnienia 
wcześniejszego wniosku; 
168) Wniosek z dnia 12.01.2018r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący ul. Rydlewskich; 
169) Wniosek z dnia 17.01.2018r. do Enea Oświetlenie S.A. dotyczący lamp na ul. Golęcińskiej; 
170) Wniosek z dnia 19.01.2018r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący udostępnienia informacji 
publicznej dot. wyników badań nt. kultury na peryferiach; 
171) Wniosek z dnia 24.01.2018r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu dotyczący pętli 
„Połabska”; 
172) Wniosek z dnia 31.01.2018r. do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ dotyczący 
nazwania 2 rond na Piątkowie; 
173) Wniosek z dnia 06.02.2018r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dotyczący zmiany 
MPZP na ul. Międzyzdrojskiej; 
174) Wniosek z dnia 22.02.2018r. do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ dotyczący 
nazwania niedokończonego ronda na Strzeszynie; 
175) Wniosek z dnia 22.02.2018r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący zielonej linii na ul. 
Dolna Wilda; 
176) Wniosek z dnia 16.03.2018r. do Miejskiego Inżyniera Ruchu dotyczący usprawnień na 
Krzyżownikach-Smochowicach; 
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177) Wniosek z dnia 16.03.2018r. do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu dotyczący chodników do 
przystanku „Leśnowolska”; 
178) Wniosek z dnia 18.04.2018r. do Prezydenta Miasta Poznania dotyczący informacji publicznej nt. 
zarządzeń; 
179) Wniosek z dnia 24.04.2018r. do WTK sp. z o.o. dotyczący zmian w telegazecie; 
180) Wniosek z dnia 08.05.2018r. do Wydziału Oświaty dotyczący Przedszkola nr 189; 
181) Wniosek z dnia 25.05.2018r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący ekranów akustycznych 
na ul. J.H. Dąbrowskiego; 
182) Wniosek z dnia 12.07.2018r. do ENEA S.A. dotyczący udzielenia informacji; 
183) Wniosek z dnia 12.07.2018r. do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dotyczący udzielenia 
informacji; 
184) Wniosek z dnia 12.07.2018r. do Veolia Energia Poznań S.A. dotyczący udzielenia informacji; 
185) Wniosek z dnia 25.09.2018r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu 
dotyczący kontroli hałasu wytwarzanego przez tabor PST; 
186) Wniosek z dnia 23.10.2018r. do Aquanet S.A. w Poznaniu dotyczący oświetlenia przejścia dla 
pieszych; 
187) Wniosek z dnia 23.10.2018r. do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu dotyczący stworzenia 
dodatkowego przejścia dla niepełnosprawnych. 
 
Teksty wniosków są umieszczone na stronie internetowej Radnego: http://boruczkowski.pl/wnioski/ . 
Na stronie internetowej Radnego nie są umieszczone wnioski ustne, składane w ramach punktu porządku 
obrad sesji Rady Miasta Poznania „Wolne głosy i wnioski”. 
Radny złożył największą ilość wniosków spośród wszystkich poznańskich radnych miejskich kadencji 
2014-2018. 
 
Skutki złożonych wniosków są rozległe. M. in.: 
- przystąpienie do sporządzenia niektórych miejskich planów zagospodarowania przestrzennego na terenie 
okręgu wyborczego Radnego (np. na Strzeszynie i w rejonie ul. Jasielskiej); 
- zainstalowanie poidełek w niektórych jednostkach oświatowych na terenie okręgu wyborczego Radnego; 
- zainstalowanie wiat na przystankach autobusowych na terenie okręgu wyborczego Radnego; 
- rozpoczęcie analizy możliwości utworzenia pola golfowego na Strzeszynie (zamiast na Krzyżownikach); 
- pozyskiwanie informacji publicznych w trybie dostępu do informacji publicznej; 
- tworzenie nowego oświetlenia na terenie Kiekrza, Podolan i Krzyżownik-Smochowic; 
- naprawianie i ulepszanie infrastruktury na terenie okręgu wyborczego Radnego; 
- oczyszczanie cieków wodnych na terenie okręgu wyborczego Radnego; 
- wytyczanie nowych szlaków rowerowych na terenie okręgu wyborczego Radnego (np. drogi rowerowej 
dookoła Jeziora Kierskiego); 
- powodowanie, na żądanie mieszkańców, interwencji służb bezpieczeństwa na terenie okręgu wyborczego 
Radnego; 
- zwiększona dbałość o zieleń i jej porządkowanie na terenie okręgu wyborczego Radnego; 
- wywoływanie kontroli nadzoru budowlanego, Sanepidu i Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska na terenie Miasta Poznania. 
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VII. ZAPYTANIA 
 
 
Radny zadał 367 oficjalnych zapytań: 
1) Zapytanie w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację w sprawie programu realizowanego przez 
MOPR i rezygnacji z przyczyn formalnych ze staży (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.03.2015r.); 
2) Zapytanie w sprawie 720 rocznicy koronacji Przemysła II (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
26.05.2015r.); 
3) Zapytanie w sprawie trybu tworzenia projektów planów wydatków osiedli (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 14.07.2015r.); 
4) Zapytanie w sprawie uzupełnienia odpowiedzi (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 29.09.2015r.) 
5) Zapytanie w sprawie gruntów zamiennych i poszerzenia Parku Sołackiego (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 03.11.2015r.); 
6) Zapytanie w sprawie ponowienia pytania w sprawie kolei dużych prędkości (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 03.11.2015r.); 
7) Zapytanie w sprawie kosztów uchwalenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego (sesja 
Rady Miasta Poznania w dniu 03.11.2015r.); 
8) Zapytanie w sprawie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
17.11.2015r.); 
9) Zapytanie w sprawie stanu prac nad stworzeniem węzła Koszalińska (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
09.02.2016r.); 
10) Zapytanie w sprawie utworzenia stanowiska ogrodnika miejskiego zajmującego się parkami miejskimi 
(sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.02.2016r.); 
11) Zapytanie w sprawie stworzenia na Ławicy parkingu Kiss&Ride (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.04.2016r.); 
12) Zapytanie w sprawie przekazywania przez ZKZL środków otrzymanych w formie dotacji (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 26.04.2016r.); 
13) Zapytanie w sprawie uznawania biletu Kolei Wielkopolskich przez Przewozy Regionalne (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.); 
14) Zapytanie w sprawie haseł na znaczkach z okazji 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 56 (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.); 
15) Zapytanie w sprawie przejęcia budynku na dworcu PKP Poznań Kiekrz (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 21.06.2016r.); 
16) Zapytanie w sprawie stawiania koszy na śmieci przez rady osiedli (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
21.06.2016r.); 
17) Zapytanie w sprawie kosztów promocji uczestnictwa Poznania w European Cykling Challange (sesja 
Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.); 
18) Zapytanie w sprawie zabezpieczenia terenu przy ujęciu wody w Mosinie (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 21.06.2016r.); 
19) Zapytanie w sprawie ilości i rozmieszczenia miejskich toalet (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
21.06.2016r.); 
20) Zapytanie w sprawie wiat na linii autobusowej 59 i 48 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
21.06.2016r.); 
21) Zapytanie w sprawie obniżenia czynszów w pawilonach na Targowisku przy ul. Świt (sesja Rady Miasta 
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Poznania w dniu 21.06.2016r.); 
22) Zapytanie w sprawie opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków odnośnie działek na Golęcinie (sesja 
Rady Miasta Poznania w dniu 21.06.2016r.); 
23) Zapytanie w sprawie utworzenia Komitetu Organizacyjnego 100 rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016r.); 
24) Zapytanie w sprawie przetargu na dokumentację przetargową projektu Plażojada (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 12.07.2016r.); 
25) Zapytanie w sprawie możliwości uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego ulicę Piołunową (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 12.07.2016r.); 
26) Zapytanie w sprawie zatrudniania mężczyzn do prac opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.09.2016r.); 
27) Zapytanie w sprawie zasad zatrzymywania się autobusów na przystankach na żądanie (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 27.09.2016r.); 
28) Zapytanie w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dąbrowskiego/Żeromskiego (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 27.09.2016r.); 
29) Zapytanie w sprawie wymogów nakazujących zakładom postawienie ekranów akustycznych (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 18.10.2016r.); 
30) Zapytanie w sprawie procedury nabycia terenu Skarbu Państwa (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
18.10.2016r.); 
31) Zapytanie w sprawie kładzenia cichego asfaltu przez Zarząd Dróg Miejskich (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 18.10.2016r.); 
32) Zapytanie w sprawie placów zabaw na terenie Kiekrza (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
08.11.2016r.); 
33) Zapytanie w sprawie wybudowania chodnika na ul. Kierskiej od nr 1-9 (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 08.11.2016r.); 
34) Zapytanie w sprawie norm dotyczących liczby gołębi (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.11.2016r.); 
35) Zapytanie w sprawie wybudowania drugiej nitki ul. Księcia Mieszka (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 08.11.2016r.); 
36) Zapytanie w sprawie naliczania opłat adiacenckich za utwardzenie drogi (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 08.11.2016r.); 
37) Zapytanie w sprawie stanu nawierzchni na ulicy Wilków Morskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
08.11.2016r.); 
38) Zapytanie w sprawie cieków wodnych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.11.2016r.); 
39) Zapytanie w sprawie programu dotyczącego rozbiórki budowli zawierających eternit (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 08.11.2016r.); 
40) Zapytanie w sprawie rozwiązań zastosowanych na karcie PEKA (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
22.11.2016r.); 
41) Zapytanie w sprawie GPS-ów w miejskiej komunikacji (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
22.11.2016r.); 
42) Zapytanie w sprawie remontu skrzyżowania ulic Lechickiej i Naramowickiej (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 22.11.2016r.); 
43) Zapytanie w sprawie zanieczyszczania środowiska przez samoloty latające nad Poznaniem (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 13.12.2016r.); 
44) Zapytanie w sprawie przygotowania dokumentacji związanej z projektem uchwały 674/16 dotyczącej 
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terenu przy ulicy Piołunowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 13.12.2016r.); 
45) Zapytanie w sprawie bramy na wjeździe z ul. Franciszka Firlika w ul. Ignacego Kaczmarka (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 13.12.2016r.); 
46) Zapytanie w sprawie odszkodowania z tytułu zerwania umowy użytkowania wieczystego terenu pod 
pole golfowe na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017r.); 
47) Zapytanie w sprawie rozbiórki budynku przy ul. Wyspiańskiego 7 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
24.01.2017r.); 
48) Zapytanie w sprawie zainstalowania spowalniaczy na ul. Podjazdowej i ul. Wilków Morskich (sesja 
Rady Miasta Poznania w dniu 24.01.2017r.); 
49) Zapytanie w sprawie kosztów realizacji koncepcji rozbudowy ul. Obornickiej (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 24.01.2017r.); 
50) Zapytanie w sprawie modernizacji drogi rowerowej idącej przy torach kolejowych (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 21.02.2017r.); 
51) Zapytanie w sprawie wydanego w sierpniu 2016 roku pozwolenia wodnoprawnego (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 21.02.2017r.); 
52) Zapytanie w sprawie właściciela działek przy ul. PGR Wielkie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
21.02.2017r.); 
53) Zapytanie w sprawie podłączenia do cieplika kamienicy miejskiej przy ul. Ratajczaka (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.); 
54) Zapytanie w sprawie rozliczeń pomiędzy ZKZL a lokatorami (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
21.02.2017r.); 
55) Zapytanie w sprawie nieutwardzonego fragmentu ul. Kaczmarka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
21.02.2017r.); 
56) Zapytanie w sprawie oświetlenia na ul. Umultowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
21.02.2017r.); 
57) Zapytanie w sprawie rozbieżności dotyczącej Kolei Metropolitalnej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
21.02.2017r.); 
58) Zapytanie w sprawie procedury wyrażania zgody na ponowne zamieszkanie w zasobie miejskim (sesja 
Rady Miasta Poznania w dniu 21.02.2017r.); 
59) Zapytanie w sprawie wydanych decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji przy ul. 
Druskiennickiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 14.03.2017r.); 
60) Zapytanie w sprawie stanu prawnego ul. Zawilcowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 25.04.2017r.); 
61) Zapytanie w sprawie uwłaszczenia działek przy ul. Strzeszyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
25.04.2017r.); 
62) Zapytanie w sprawie infrastruktury na przystanku „Wielkie-n/ż” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
25.04.2017r.); 
63) Zapytanie w sprawie słupów energetycznych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.); 
64) Zapytanie w sprawie lustra drogowego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.); 
65) Zapytanie w sprawie budynku mieszkalnego przy ul. Biskupińskiej 129 (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 16.05.2017r.); 
66) Zapytanie w sprawie remontu ul. Strzeszyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.); 
67) Zapytanie w sprawie samochodów ciężarowym na tzw. Starym Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 16.05.2017r.); 
68) Zapytanie w sprawie lamp przy ul. Strzeszyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.); 
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69) Zapytanie w sprawie stawu przy ul. Krajeneckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.); 
70) Zapytanie w sprawie zniszczenia nawierzchni ul. Wilków Morskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
16.05.2017r.); 
71) Zapytanie w sprawie warsztatu samochodowego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.); 
72) Zapytanie w sprawie placów zabaw (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.05.2017r.); 
73) Zapytanie w sprawie poduszek berlińskich na ul. Zakopiańskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
16.05.2017r.); 
74) Zapytanie w sprawie realizacji projektów PBO (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
75) Zapytanie w sprawie 8-piętrowego budynku przy ul. Druskiennickiej (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 20.06.2017r.); 
76) Zapytanie w sprawie przekazania pisma Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
77) Zapytanie w sprawie zamknięcia ul. Rugego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
78) Zapytanie w sprawie kanalizacji w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
79) Zapytanie w sprawie działki przy ul. Koszalińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
80) Zapytanie w sprawie rowerów w Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
20.06.2017r.); 
81) Zapytanie w sprawie utwardzania ulic (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
82) Zapytanie w sprawie zagospodarowania terenu między ul. Wierzyńskiego/Kaczmarskiego (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
83) Zapytanie w sprawie wycięcia drzew przy ul. Lirycznej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
20.06.2017r.); 
84) Zapytanie w sprawie Aquanet (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
85) Zapytanie w sprawie decyzji na instalację grzewczą (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
86) Zapytanie w sprawie działki leżącej na terenie przeznaczonym pod III Ramę Komunikacyjną (sesja 
Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
87) Zapytanie w sprawie odbioru ul. Fiedlera (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
88) Zapytanie w sprawie zoptymalizowania przejazdów autobusów linii nr 64 (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 20.06.2017r.); 
89) Zapytanie w sprawie utwardzania drogi przy ul. Stachury (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
20.06.2017r.); 
90) Zapytanie w sprawie oznakowania ulic (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
91) Zapytanie w sprawie liczby pasażerów w autobusach linii nocnych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
20.06.2017r.); 
92) Zapytanie w sprawie kosztu łazienki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
93) Zapytanie w sprawie przystanku PKM Poznań-Podolany (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
20.06.2017r.); 
94) Zapytanie w sprawie dusznych pomieszczeń w szkole (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
20.06.2017r.); 
95) Zapytanie w sprawie odtworzenia zniszczonej zieleni przez Aquanet (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 20.06.2017r.); 
96) Zapytanie w sprawie remontu balkonów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
97) Zapytanie w sprawie budowy TBS-ów przy ul. Żołnierzy Wyklętych (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 20.06.2017r.); 
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98) Zapytanie w sprawie dofinansowania przez PKP PLK wiaduktu kolejowego nad ul. Lutycką (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 20.06.2017r.); 
99) Zapytanie w sprawie wiaduktu przy ul. Smoluchowskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
20.06.2017r.); 
100) Zapytanie w sprawie płyt i innych elementów konstrukcyjnych, które leżą przy torach kolejowych przy 
dworcu Poznań – Wola (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
101) Zapytanie w sprawie przejścia dla mieszkańców między ul. Karpacką a Beskidzką (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
102) Zapytanie w sprawie oświetlenia na całości ul. Beskidzkiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
103) Zapytanie w sprawie ulicy Starogardzkiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
104) Zapytanie w sprawie segregacji śmieci przemysłowych i komunalnych przy ich odbiorze z posesji 
prywatnych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
105) Zapytanie w sprawie odwodnienia ul. Pniewskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
106) Zapytanie w sprawie uprzątnięcia podjazdu przy ul. Starogardzkiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
107) Zapytanie w sprawie pomocy dla chorego dziecka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
108) Zapytanie w sprawie schowania w ziemi linii energetycznych na ul. Starogardzkiej (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
109) Zapytanie w sprawie biletów MPK dla rodzin wielodzietnych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
110) Zapytanie w sprawie lądowania samolotów F-16 na Ławicy (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
111) Zapytanie w sprawie technicznej możliwości nielegalnego podłączenia się pod numer linii 112 (sesja 
Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
112) Zapytanie w sprawie problemów w odbieraniu sieci komórkowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
113) Zapytanie w sprawie pieszojezdni na ul. Wańkowicza (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
114) Zapytanie w sprawie doliny Krzyżanki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
115) Zapytanie w sprawie wymiany tabliczek z nazwami ulic (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
116) Zapytanie w sprawie hasła „Poznań: fair city” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
117) Zapytanie w sprawie odpowiedzi ZDM z 03.08.2017r. o sygn. DW.0711.5.6.38.2017 (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
118) Zapytanie w sprawie dawnego cmentarza poniemieckiego w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 05.09.2017r.); 
119) Zapytanie w sprawie zorganizowania spotkania i podjęcie rozmów z przedstawicielami Grupy 
Kapitałowej ENEA (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
120) Zapytanie w sprawie otwarcia przedszkola na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
121) Zapytanie w sprawie wjeżdżania wózkiem do przedszkola (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
122) Zapytanie w sprawie placu zabaw przy ulicy Szarych Szeregów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
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05.09.2017r.); 
123) Zapytanie w sprawie promu na jeziorze Kierskim (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
124) Zapytanie w sprawie hali sportowej na zachód od ul. Wyrzyskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
125) Zapytanie w sprawie umowy z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Poznaniu (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
126) Zapytanie w sprawie utwardzenia ulicy Anieli Tułodzieckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
127) Zapytanie w sprawie zagospodarowania terenu znajdującego się na północny-zachód od skrzyżowania 
ul. Margonińskiej i ul. Wyrzyskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
128) Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. Marii Wicherkiewicz (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
129) Zapytanie w sprawie mpzp „Morasko – Radojewo – Umultowo” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
130) Zapytanie w sprawie tuneli podziemnych dla pieszych pod ul. Dąbrowskiego (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 05.09.2017r.); 
131) Zapytanie w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.09.2017r.); 
132) Zapytanie w sprawie punktów kolizyjnych drogi rowerowej na ul. Szymanowskiego (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.); 
133) Zapytanie w sprawie wskazania lokalu socjalnego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.); 
134) Zapytanie w sprawie planów miasta odnośnie działki na ul. Sianowskiej 45 (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 26.09.2017r.); 
135) Zapytanie w sprawie zakazu wjazdu wózków z małymi dziećmi do Przedszkola nr 77 (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.); 
136) Zapytanie w sprawie planów odnośnie terenu na północ od sklepu Biedronka na ul. Dąbrowskiego nr 
399 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 26.09.2017r.); 
137) Zapytanie w sprawie wysokich iglaków na ul. Warpnowskiej 42-44 (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 26.09.2017r.); 
138) Zapytanie w sprawie zburzenia budynku przy ul. Lodowej 11A (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
26.09.2017r.); 
139) Zapytanie w sprawie pałacyku przy ul. Słupskiej 123 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
26.09.2017r.); 
140) Zapytanie w sprawie pomocy potrzebującym mieszkańcom w zakupie opału (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 26.09.2017r.); 
141) Zapytanie w sprawie parkingu na miejskiej działce na os. Jana III Sobieskiego (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 17.10.2017r.); 
142) Zapytanie w sprawie budowy drugiej szkoły na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
17.10.2017r.); 
143) Zapytanie w sprawie budowy marketów Lidl i Biedronka na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 17.10.2017r.); 
144) Zapytanie w sprawie zastąpienia worków kubłami na odpady zielone (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 17.10.2017r.); 
145) Zapytanie w sprawie wąskiego przejścia między ul. Izbicką a ul. Charzykowską (sesja Rady Miasta 
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Poznania w dniu 17.10.2017r.); 
146) Zapytanie w sprawie oświetlenia fragmentu ul. Golęcińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
17.10.2017r.); 
147) Zapytanie w sprawie stanu prawnego fragmentu ul. Gorzyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
17.10.2017r.); 
148) Zapytanie w sprawie harmonogramu prac nad miejskim planem zagospodarowania przestrzennego 
„Strzeszyn-Północ” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.); 
149) Zapytanie w sprawie legalności progów na ul. Darłowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
17.10.2017r.); 
150) Zapytanie w sprawie oświetlenia boiska przy ul. Braniewskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
17.10.2017r.); 
151) Zapytanie w sprawie punktualności autobusu nr 83 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.); 
152) Zapytanie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmian ruchu na skrzyżowaniu ul. 
Hulewiczów z ul. Obornicką (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.); 
153) Zapytanie w sprawie pomocy mieszkańcom w odłowie kun domowych (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 17.10.2017r.); 
154) Zapytanie w sprawie złomowiska przy ul. Darłowskiej nr 50 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
17.10.2017r.); 
155) Zapytanie w sprawie działki przy ul. Myśliborskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.); 
156) Zapytanie w sprawie korzystania przez dzieci z placu zabaw przed Przedszkolem nr 77 (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.); 
157) Zapytanie w sprawie zakazu ruchu samochodów w Parku Wodziczki (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 17.10.2017r.); 
158) Zapytanie w sprawie wjazdu z posesji do Parku Wodziczki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
17.10.2017r.); 
159) Zapytanie w sprawie zamknięcia ul. Łebskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.); 
160) Zapytanie w sprawie terenu przy ul. Podolańskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.10.2017r.); 
161) Zapytanie w sprawie ul. Białośliwskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.); 
162) Zapytanie w sprawie wysokości kominów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.); 
163) Zapytanie w sprawie zakazu zatrzymywania na ul. Czarnkowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
07.11.2017r.); 
164) Zapytanie w sprawie zwrotu nieruchomości przy ul. Braniewskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
07.11.2017r.); 
165) Zapytanie w sprawie ul. Chodzieskiej oraz ul. Lubowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
07.11.2017r.); 
166) Zapytanie w sprawie odłowu kotów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.); 
167) Zapytanie w sprawie pętli w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 07.11.2017r.); 
168) Zapytanie w sprawie zamknięcia przejazdu kolejowego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
07.11.2017r.); 
169) Zapytanie w sprawie utwardzania ulicy Lęborskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.); 
170) Zapytanie w sprawie przejmowania dawnego dworca PKP w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 21.11.2017r.); 
171) Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. A. Tułodzieckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
21.11.2017r.); 
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172) Zapytanie w sprawie odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez dziki (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 21.11.2017r.); 
173) Zapytanie w sprawie budowy dróg dojazdowych do inwestycji PTBS na Strzeszynie (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.); 
174) Zapytanie w sprawie wskaźnika zmianowości w SP nr 22 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
21.11.2017r.); 
175) Zapytanie w sprawie kontynuowania akcji „Poznań stawia na zdrowie” (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 21.11.2017r.); 
176) Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. Bożymira (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 21.11.2017r.); 
177) Zapytanie w sprawie umieszczania przejść dla pieszych na tzw. poduszkach berlińskich (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.); 
178) Zapytanie w sprawie opinii Plastyka Miejskiego na temat wyburzenia budynków Arsenału i WMW 
(sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.); 
179) Zapytanie w sprawie koncepcji rewitalizacji Starego Rynku (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.12.2017r.); 
180) Zapytanie w sprawie wycinki drzew na działce przy ul. Beskidzkiej nr 112 (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 05.12.2017r.); 
181) Zapytanie w sprawie utwardzenia ulicy Literackiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.); 
182) Zapytanie w sprawie przejęcia ulicy Wietrzykowskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.12.2017r.); 
183) Zapytanie w sprawie drogi do Szkoły Podstawowej nr 62 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.12.2017r.); 
184) Zapytanie w sprawie chodnika do przychodni lekarskiej na ul. Druskiennickiej 17 (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 05.12.2017r.); 
185) Zapytanie w sprawie kanalizacji deszczowej na ul. Muszkowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.12.2017r.); 
186) Zapytanie w sprawie poszerzenia ul. Biskupińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 05.12.2017r.); 
187) Zapytanie w sprawie odliczania podatku VAT przez Miasto (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.12.2017r.); 
188) Zapytanie w sprawie zmiany cieku Krzyżanka na rów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
05.12.2017r.); 
189) Zapytanie w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 62 na Podolanach (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 23.01.2018r.); 
190) Zapytanie w sprawie wyrównania ul. Sczanieckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018r.); 
191) Zapytanie w sprawie przebudowy ryneczku przy ul. Muszkowskiej (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 23.01.2018r.); 
192) Zapytanie w sprawie stanu prac nad ul. Kaczmarka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018r.); 
193) Zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Jasielska / ul. Druskienicka / ul. 
Zakopiańska (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018r.); 
194) Zapytanie w sprawie pomocy mieszkaniowej dla małżeństw (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
23.01.2018r.); 
195) Zapytanie w sprawie nazwania niedokończonego ronda (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
23.01.2018r.); 
196) Zapytanie w sprawie obniżenia liczby kradzieży samochodów na Krzyżownikach-Smochowicach 
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(sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.02.2018r.); 
197) Zapytanie w sprawie budowy chodnika od przejazdu kolejowego przy ul. Psarskie (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 06.02.2018r.); 
198) Zapytanie w sprawie skutków wyłączenia świateł na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Św. Marcin 
(sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.02.2018r.); 
199) Zapytanie w sprawie terminu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 68 (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 06.02.2018r.); 
200) Zapytanie w sprawie planów budowy III ramy komunikacyjnej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
06.02.2018r.); 
201) Zapytanie w sprawie przebiegu i terminu budowy północnej obwodnicy Poznania – IV rama 
komunikacyjna (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 06.02.2018r.); 
202) Zapytanie w sprawie świateł dla pieszych na przejściu przy ul. Stróżyńskiego (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 06.02.2018r.); 
203) Zapytanie w sprawie raportu „Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli” 
(sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.); 
204) Zapytanie w sprawie utworzenia żłobka na os. Jana III Sobieskiego (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 27.02.2018r.); 
205) Zapytanie w sprawie pozwolenia na sprzedaż alkoholu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
27.02.2018r.); 
206) Zapytanie w sprawie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 27.02.2018r.); 
207) Zapytanie w sprawie nieruchomości przy ul. Zakopiańskiej i ul. Lubieńskiej (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 27.02.2018r.); 
208) Zapytanie w sprawie remontów SP 62 na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
27.02.2018r.); 
209) Zapytanie w sprawie stanu prawnego gruntów (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.); 
210) Zapytanie w sprawie strony internetowej i aplikacji dot. historii dzielnic Miasta Poznania (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 27.02.2018r.); 
211) Zapytanie w sprawie nowej linii autobusowej z pętli Literacka do centrum (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 06.03.2018r.); 
212) Zapytanie w sprawie kontroli realizacji decyzji WOŚ o dopuszczalnym poziomie hałasu (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 06.03.2018r.); 
213) Zapytanie w sprawie ustanowienia służebności na os. Jana III Sobieskiego (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 27.03.2018r.); 
214) Zapytanie w sprawie budowy rond przy wiadukcie na ul. Santockiej (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 27.03.2018r.); 
215) Zapytanie w sprawie wyrównania ul. Kajakowej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 27.03.2018r.); 
216) Zapytanie w sprawie uprzątnięcia terenu przy ul. Szczawnickiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
03.04.2018r.); 
217) Zapytanie w sprawie zarządzeń wydanych przez Prezydenta Miasta Poznania (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 03.04.2018r.); 
218) Zapytanie w sprawie szafek na ubrania w SP nr 15 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.04.2018r.); 
219) Zapytanie w sprawie chodnika na ul. Mateckiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 17.04.2018r.); 
220) Zapytanie w sprawie ustawienia stacji roweru miejskiego na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania 
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w dniu 17.04.2018r.); 
221) Zapytanie w sprawie wind na przystanku Szymanowskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
08.05.2018r.); 
222) Zapytanie w sprawie tras Kolei Metropolitalnej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018r.); 
223) Zapytanie w sprawie remontu schodów na przystanku Lechicka (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
08.05.2018r.); 
224) Zapytanie w sprawie działań podjętych przez WIOŚ (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
08.05.2018r.); 
225) Zapytanie w sprawie punktów adresowych przy Al. Solidarności (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
08.05.2018r.); 
226) Zapytanie w sprawie zmiany tras linii autobusowych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
08.05.2018r.); 
227) Zapytanie w sprawie stacji PRM na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 22.05.2018r.); 
228) Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu w rejonie Psarskie (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 22.05.2018r.); 
229) Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Suwalskiej (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 22.05.2018r.); 
230) Zapytanie w sprawie odwodnienia fragmentu ul. Zakopiańskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
22.05.2018r.); 
231) Zapytanie w sprawie przystanku autobusowego „Wielkie n/ż” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
22.05.2018r.); 
232) Zapytanie w sprawie kładki przez tory kolejowe w okolicy ul. Szczawnickiej (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 22.05.2018r.); 
233) Zapytanie w sprawie budowy osiedla przy ul. Beskidzkiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
22.05.2018r.); 
234) Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kierskiej 11 (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 22.05.2018r.); 
235) Zapytanie w sprawie dofinansowania dla Przedszkola nr 24 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
22.05.2018r.); 
236) Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji na ul. Cumowniczej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
26.06.2018r.); 
237) Zapytanie w sprawie wynagrodzenia osób zajmujących się inwestycjami (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 26.06.2018r.); 
238) Zapytanie w sprawie usunięcia danych opublikowanych na stronie internetowej (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 26.06.2018r.); 
239) Zapytanie w sprawie wycinki drzew na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018r.); 
240) Zapytanie w sprawie gabinetów lekarskich i pielęgniarskich w placówkach oświatowych (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 03.07.2018r.); 
241) Zapytanie w sprawie dróg wojewódzkich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018r.); 
242) Zapytanie w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę – Lidl (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
10.07.2018r.); 
243) Zapytanie w sprawie regulaminu obiektu Smochy-Pumptruck (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
10.07.2018r.); 
244) Zapytanie w sprawie naboru do programu KAWKA BIS (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
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10.07.2018r.); 
245) Zapytanie w sprawie dialogu technicznego dot. budowy pola golfowego (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 10.07.2018r.); 
246) Zapytanie w sprawie planów budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nad Przeźmierką (sesja 
Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.); 
247) Zapytanie w sprawie parkingu Kiss&Ride przy szkole (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
10.07.2018r.); 
248) Zapytanie w sprawie opracowania planu budowy ścieżek rowerowych w Kiekrzu (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 10.07.2018r.); 
249) Zapytanie w sprawie poszerzenia chodnika wzdłuż ul. Podjazdowej (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 10.07.2018r.); 
250) Zapytanie w sprawie zbiornika retencyjnego na strumieniu Złotnickim (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 10.07.2018r.); 
251) Zapytanie w sprawie wynagradzania osób zajmujących się inwestycjami (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 10.07.2018r.); 
252) Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. Literackiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.); 
253) Zapytanie w sprawie fotoradaru przy ul. Dąbrowskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
10.07.2018r.); 
254) Zapytanie w sprawie ul. Olsztyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018r.); 
255) Zapytanie w sprawie starych, nieużywanych wylotów do Jeziora Kierskiego (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 10.07.2018r.); 
256) Zapytanie w sprawie ogrodów społecznych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
257) Zapytanie w sprawie dzików na Piątkowie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
258) Zapytanie w sprawie skateparku na os. Batorego/Śmiałego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
259) Zapytanie w sprawie parkingu przy os. B. Chrobrego 24 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
260) Zapytanie w sprawie przystanku PKM „Poznań-Podolany” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
261) Zapytanie w sprawie przejść przez tory kolejowe pomiędzy Podolanami i Strzeszynem (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
262) Zapytanie w sprawie budowy centrum kultury przy SP nr 62 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
263) Zapytanie w sprawie kanalizacji sanitarnej na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
264) Zapytanie w sprawie kanalizacji deszczowej na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
265) Zapytanie w sprawie braku chodników na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
266) Zapytanie w sprawie połączenia ul. Jasielskiej z ul. Lutycką (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
267) Zapytanie w sprawie prac wykonanych przy stawku Wierzbak (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
268) Zapytanie w sprawie dróg rowerowych z Podolan do centrum (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
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11.07.2018r.); 
269) Zapytanie w sprawie budowy wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
270) Zapytanie w sprawie ścieżki rowerowej między ul. Biskupińską a Krajenecką (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
271) Zapytanie w sprawie przebiegu linii autobusowych na Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
272) Zapytanie w sprawie budowy ronda przy zbiegu ul. Wańkowicza i Fieldorfa (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
273) Zapytanie w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wańkowicza (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
274) Zapytanie w sprawie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Hezjoda (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
275) Zapytanie w sprawie chodnika dookoła SP nr 1 na ul. Hezjoda (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
276) Zapytanie w sprawie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Golęcińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 11.07.2018r.); 
277) Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
278) Zapytanie w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
279) Zapytanie w sprawie parku edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. ks. E. Nawrota (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
280) Zapytanie w sprawie budowy pomostu nad Jeziorem Kierskim (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
281) Zapytanie w sprawie szlaków pieszych dookoła Jeziora Kierskiego (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 11.07.2018r.); 
282) Zapytanie w sprawie oczyszczania Jeziora Kierskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
283) Zapytanie w sprawie realizacji projektu Plażojada (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
284) Zapytanie w sprawie realizacji ścieżki rowerowej od PST do ul. bł. Marka z Aviano (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
285) Zapytanie w sprawie organizacji ruchu w Kiekrzu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
286) Zapytanie w sprawie sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej i ul. Altanowej (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
287) Zapytanie w sprawie mobilnego posterunku Policji w Krzyżownikach-Smochowicach (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
288) Zapytanie w sprawie komunikacji autobusowej w Krzyżownikach-Smochowicach (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
289) Zapytanie w sprawie utwardzenia dróg w Krzyżownikach-Smochowicach (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 11.07.2018r.); 
290) Zapytanie w sprawie przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przy stacji Poznań-Wola (sesja 
Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
291) Zapytanie w sprawie uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na linii kolejowej nr 351 (sesja 
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Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
292) Zapytanie w sprawie przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przy stacji Kiekrz (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
293) Zapytanie w sprawie połączenia Krzyżownik-Smochowic drogami rowerowymi z centrum Poznania 
(sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
294) Zapytanie w sprawie zagospodarowania budynków po dawnym ośrodku Policji w Kiekrzu (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
295) Zapytanie w sprawie objęcia siecią rowerów tereny Kiekrza (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
296) Zapytanie w sprawie realizacji ujętych w budżecie Miasta Poznania na 2018 r. inwestycji w Kiekrzu 
(sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
297) Zapytanie w sprawie kasztanowców, sprzątania terenu przy torach kolejowych i rozbudowy 
skrzyżowania ulic Druskiennicka-Jasielska-Zakopiańska (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
298) Zapytanie w sprawie projektu mpzp „Podolany Południe” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
299) Zapytanie w sprawie ławek i koszy na przystankach autobusowych na Podolanach, rozkładów jazdy 
linii nr 60 i 68 oraz wiaty na przystanku „Os. Reduta” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
300) Zapytanie w sprawie cieku Wierzbak (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
301) Zapytanie w sprawie wydarzeń kulturalnych na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
302) Zapytanie w sprawie oświetlenia ulicznego na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
303) Zapytanie w sprawie przystanku autobusowego przy ul. Wojska Polskiego oraz uruchomienia linii 
autobusowej do trasy PST (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
304) Zapytanie w sprawie ul. Biskupińskiej i ul. Krajeneckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
305) Zapytanie w sprawie rozbudowy Przedszkola nr 121, wydarzeń kulturalnych na Strzeszynie oraz drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
306) Zapytanie w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego na Strzeszynie (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
307) Zapytanie w sprawie środków na modernizację placu zabaw przy ul. Przytocznej (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
308) Zapytanie w sprawie podwyższenia platformy przystanku „Kołobrzeska” (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 11.07.2018r.); 
309) Zapytanie w sprawie osób bezdomnych w Krzyżownikach-Smochowicach (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
310) Zapytanie w sprawie opróżniania koszy w obiekcie Smochy Pumptruck (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 11.07.2018r.); 
311) Zapytanie w sprawie projektu drogi rowerowej na wiadukcie w ul. Santockiej (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
312) Zapytanie w sprawie naprawy nawierzchni ulic i budowy ronda w ul. Santockiej (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 11.07.2018r.); 
313) Zapytanie w sprawie przebudowy ryneczku przy ul. Muszkowskiej, wydarzeń kulturalnych w 
Krzyżownikach-Smochowicach oraz projektu budowy ul. Elbląskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
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11.07.2018r.); 
314) Zapytanie w sprawie rozbudowy monitoringu w ul. Dąbrowskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
315) Zapytanie w sprawie skweru przy przystanku os. Marysieńki I (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
316) Zapytanie w sprawie wydarzeń kulturalnych na Piątkowie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
11.07.2018r.); 
317) Zapytanie w sprawie stacji roweru miejskiego na Podolanach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
318) Zapytanie w sprawie odrębnego funduszu do wypełniania dziur w ulicach (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 04.09.2018r.); 
319 Zapytanie w sprawie liczby przystanków wiedeńskich (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
320) Zapytanie w sprawie zwiększenia kursów linii dziennych do 1-szej w nocy (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 04.09.2018r.); 
321) Zapytanie w sprawie wind pod przejściem podziemnym na rondzie Śródka (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 04.09.2018r.); 
322) Zapytanie w sprawie próśb mieszkańców o wydłużenie zielonego światła dla pieszych (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.); 
323) Zapytanie w sprawie utworzenia ścieżki rowerowej na fragmencie ul. Grunwaldzkiej, między ul. 
Jugosłowiańską a ul. Przybyszewskiego (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.); 
324) Zapytanie w sprawie sadzenia średnich drzew, a nie małych nasadzeń (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 04.09.2018r.); 
325) Zapytanie w sprawie numeracji bloków (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.); 
326) Zapytanie w sprawie utworzenia ciała doradczego ds. gospodarki (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
327) Zapytanie w sprawie zdrowej żywności w sklepikach szkolnych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
328) Zapytanie w sprawie toru wrotkarskiego na terenie Poznania (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
329) Zapytanie w sprawie toru do buli na terenie Poznania (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
330) Zapytanie w sprawie skate parku na terenie Poznania (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
331) Zapytanie w sprawie ścieżki biegowej w Poznaniu (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.); 
332) Zapytanie w sprawie stworzenia wodnego szlaku łączącego Jezioro Maltańskie z Wartą (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.); 
333) Zapytanie w sprawie wypożyczalni sprzętu wodnego nad Wartą (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
334) Zapytanie w sprawie działań rewitalizacyjnych w Starym ZOO (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
335) Zapytanie w sprawie organizowania przez Miasto lotów balonem (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
336) Zapytanie w sprawie chodnika wzdłuż ul. Strzeszyńskiej od Galerii Podolany do Biedronki (sesja Rady 
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Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.); 
337) Zapytanie w sprawie poprawy infrastruktury ul. Ignacego Kaczmarka (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 04.09.2018r.); 
338) Zapytanie w sprawie nawiezienia gruzu na ul. Braniewskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
339) Zapytanie w sprawie dokończenia robót drogowych na ul. Margonińskiej (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 04.09.2018r.); 
340) Zapytanie w sprawie postawienia znaku „Strefa zamieszkania” na wjeździe z ul. Morasko w ul. Nad 
Różanym Potokiem (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018r.); 
341) Zapytanie w sprawie parametrów jakościowych wód opadowych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
342) Zapytanie w sprawie dodatkowego pasa na ul. Strzeszyńskiej (67 i 69) (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 04.09.2018r.); 
343) Zapytanie w sprawie dodatkowych wywozów odpadów zielonych (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
344) Zapytanie w sprawie stanu torowiska na ulicy Zwierzynieckiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
345) Zapytanie w sprawie postawienia wiat na przystankach (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
04.09.2018r.); 
346) Zapytanie w sprawie ośrodka opiekuńczo-wychowawczego na ul. Umultowskiej/Sarmackiej (sesja 
Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018r.) 
347) Zapytanie w sprawie konta bankowego dla Rady Rodziców (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
25.09.2018r.); 
348) Zapytanie w sprawie stacji pomiaru jakości na Piątkowie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
25.09.2018r.); 
349) Zapytanie w sprawie buspasa na ul. Droga Dębińska (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
25.09.2018r.); 
350) Zapytanie w sprawie stworzenia dwóch pasów ruchu na ul. Księcia Mieszka I (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 25.09.2018r.); 
351) Zapytanie w sprawie utworzenia parkingu na działce 587/48 ark.12 obr.53 (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 25.09.2018r.); 
352) Zapytanie w sprawie supermarketu na Starym Strzeszynie (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
25.09.2018r.); 
353) Zapytanie w sprawie programu termomodernizacji budynków (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
25.09.2018r.); 
354) Zapytanie w sprawie planów rozbudowy Przedszkola nr 16 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
16.10.2018r.); 
355) Zapytanie w sprawie planu miejscowego „Dawna wieś Psarskie” (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
16.10.2018r.); 
356) Zapytanie w sprawie budowy schodów z przystanku PST Lechicka do os. B. Chrobrego (sesja Rady 
Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.); 
357) Zapytanie w sprawie przedłużenia linii 170 (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.); 
358) Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. Olsztyńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.); 
359) Zapytanie w sprawie kosztów utrzymania lampy ulicznej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
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16.10.2018r.); 
360) Zapytanie w sprawie infrastruktury rekreacyjnej w lasku przy ul. Prauzińskiego (sesja Rady Miasta 
Poznania w dniu 16.10.2018r.); 
361) Zapytanie w sprawie utwardzenia ul. Lubieńskiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 16.10.2018r.); 
362) Zapytanie w sprawie utwardzenia drogi przy ul. Nad Jeziorem (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
16.10.2018r.); 
363) Zapytanie w sprawie zakończenia prac na ul. Sarmackiej (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
16.10.2018r.); 
364) Zapytanie w sprawie terenu zielonego na os. Bolesława Chrobrego 118 (sesja Rady Miasta Poznania w 
dniu 16.10.2018r.); 
365) Zapytanie w sprawie sposobu naliczania opłat za śmieci (sesja Rady Miasta Poznania w dniu 
13.11.2018r.); 
366) Zapytanie w sprawie ustawienia w Parku Sołackim ławki z przewijakami (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 13.11.2018r.); 
367) Zapytanie w sprawie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Poznaniu (sesja Rady Miasta Poznania 
w dniu 13.11.2018r.). 
 
Teksty zapytań są umieszczone na stronie internetowej Radnego: http://boruczkowski.pl/zapytania/ . 
Radny wniósł największą ilość zapytań spośród wszystkich poznańskich radnych miejskich kadencji 2014-
2018. 
 
Skutki wniesionych zapytań, to m. in.: 
- pozyskanie wiedzy przez Radnego niezbędnej do pełnienia mandatu; 
- pozyskanie informacji dla mieszkańców i dla rad osiedli, o które prosili; 
- klarowanie stanowiska Prezydenta odnośnie danych zagadnień; 
- współinspirowanie zmian w Poznaniu; 
- ponaglenia Prezydenta w zakresie udzielania odpowiedzi na wcześniejsze zapytania bądź interpelacje; 
- otrzymywanie informacji w zakresie stanu prac nad poszczególnymi projektami; 
- powodowanie interwencji w danych obszarach bądź kwestiach punktowych. 
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VIII. OŚWIADCZENIA (WYGŁOSZONE NA SESJACH RADY MIASTA 
POZNANIA) 

 
 
Radny wygłosił 15 oświadczeń na sesjach Rady Miasta Poznania: 
1) Oświadczenie z dnia 27.01.2015r. w sprawie kandydowania radnych miejskich do rad osiedli. Opis: 
oświadczenie gani praktykę łączenia mandatów radnego miejskiego z osiedlowym; 
2) Oświadczenie z dnia 09.06.2015r. w sprawie przewijaków dla dzieci. Opis: oświadczenie wskazuje 
na lekceważenie przez władzę wykonawczą Miasta kwestii polityki prorodzinnej; 
3) Oświadczenie z dnia 14.07.2015r. w sprawie obchodów Czerwca’56. Opis: oświadczenie krytykuje 
dopuszczenie do uczestnictwa w obchodach Czerwca’56 delegacji rosyjskiej; 
4) Oświadczenie z dnia 03.11.2015r. w sprawie odpowiedzi na interpelacje. Opis: oświadczenie wykazuje 
przewlekłe i nierzetelne odpowiadanie na interpelacje radnych; 
5) Oświadczenie z dnia 17.11.2015r. w sprawie wieży RTV na Piątkowie. Opis: oświadczenie opisuje 
czynności związane z pozyskaniem wieży RTV na Piątkowie na cele społeczne; 
6) Oświadczenie z dnia 12.01.2016r. w sprawie dostępu do jeziora w Kiekrzu. Opis: oświadczenie wskazuje 
na powiązania personalne implikujące utrudniony dostęp mieszkańców do jeziora; 
7) Oświadczenie z dnia 21.06.2016r. w sprawie dyskryminacyjnej polityki rozwoju Poznania. Opis: 
oświadczenie wykazuje nierównomierne rozłożenie inwestycji miejskich na terenie Poznania; 
8) Oświadczenie z dnia 12.07.2016r. w sprawie publikacji w Głosie Wielkopolskim. Opis: oświadczenie 
wskazuje na tendencyjną narrację gazety; 
9) Oświadczenie z dnia 18.19.2016r. w sprawie nowego podziału na okręgi wyborcze do Rady Miasta 
Poznania. Opis: oświadczenie wskazuje przykładowe możliwości podziału obszaru Miasta Poznania 
na okręgi wyborcze w związku z ubytkiem ludności; 
10) Oświadczenie z dnia 20.12.2016r. w sprawie dyskryminacji radnych opozycji przez Prezydenta Miasta. 
Opis: oświadczenie wskazuje na celowe pomijanie przez Prezydenta Miasta Poznania radnych 
opozycyjnych przy organizacji spotkań z urzędnikami i mieszkańcami; 
11) Oświadczenie z dnia 20.06.2017r. w sprawie udrożnienia połączeń ze Strzeszynem. Opis: oświadczenie 
wskazuje na konieczność budowy wiaduktu wzdłuż ul. Lutyckiej, nad linią kolejową nr 354, prowadzącego 
ze Strzeszyna do centrum Poznania; 
12) Oświadczenie z dnia 17.10.2017r. w sprawie działań eksmisyjnych. Opis: oświadczenie wskazuje 
na możliwość zmiany, na korzystniejsze dla mieszkańców, pewnych aspektów postępowania Miasta 
Poznania w swej polityce eksmisyjnej; 
13) Oświadczenie z dnia 07.11.2017r. w sprawie utwardzenia ulicy Polanowskiej. Opis: oświadczenie 
wskazuje na braki w działaniu władzy wykonawczej, celem utwardzenia części ul. Polanowskiej; 
14) Oświadczenie z dnia 05.12.2017r. w sprawie pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniom. 
Opis: oświadczenie wskazuje na fikcyjność działań pełnomocnika i postuluje likwidację tego stanowiska 
w Urzędzie Miasta Poznania; 
15) Oświadczenie z dnia 06.03.2017r. w sprawie mobbingu w Biurze Rady Miasta Poznania. 
Opis: oświadczenie wskazuje na istniejący proceder mobbingu mający miejsce w Biurze Rady Miasta 
Poznania. 
 
Treść oświadczeń jest umieszczona na stronie internetowej Radnego: http://boruczkowski.pl/oswiadczenia/ . 
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IX. DOSTĘPNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW I SPOTKANIA 
Z MIESZKAŃCAMI 

 
 
Radny jest dostępny dla mieszkańców w godzinach 07:00-23:00 od poniedziałku do soboty. Co do 
konkretnego czasu i miejsca spotkania z Radnym należy umawiać się indywidualnie. Radny udostępnia 
publicznie (w tym na stronie BIP i swojej stronie internetowej) swój numer telefonu (+48 791-902-101), 
adres email (radny@boruczkowski.pl) oraz adres domowy (os. Jana III Sobieskiego 6/111, 60-688 Poznań, 
woj. Wielkopolskie, Polska). Z Radnym spotkania dotychczas odbywały się w budynku Urzędu Miasta 
Poznania na pl. Kolegiackim 17, w mieszkaniu Radnego, w mieszkaniu mieszkańca, w terenie (Miasto 
Poznań, Powiat Poznański, dalsze obszary), w szczególności na terenie okręgu wyborczego nr VI do Rady 
Miasta Poznania (Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Morasko i Radojewo, Naramowice, Piątkowo, 
Podolany, Strzeszyn, Umultowo). 
 
Radny przeprowadził ok. 3,5 tys. spotkań z mieszkańcami, co oznacza, że średnio Radny spotyka się 
codziennie z 2 mieszkańcami. 
W tym Radny m. in.: 
a) przeprowadzał konsultacje społeczne metodą door-to-door nt. lokalnych potrzeb i oczekiwań względem 
władz centralnych Miasta Poznania: w Kiekrzu, na Podolanach, na Strzeszynie i na Krzyżownikach-
Smochowicach; 
b) spotykał się z grupami parafialnymi, klubami seniora, samorządowymi i spółdzielczymi radami osiedli, 
radami rodziców, władzami organizacji pozarządowych; 
c) uczestniczył w lokalnych festynach (parafialnych, spółdzielczych i samorządów pomocniczych). 
Radny odbył największą ilość spotkań z mieszkańcami spośród wszystkich poznańskich radnych miejskich 
kadencji 2014-2018. 
 
Tematyką spotkań zazwyczaj były kwestie lokalne (dzielnicowe) oraz ogólnomiejskie, w tym oczekiwania 
mieszkańców i istniejące problemy. 
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X. OBECNOŚĆ W MEDIACH 
 
 
1. Radny był obecny co najmniej w następujących mediach lokalnych: 
1) Gazety: 
a) Echo Kiekrza; 
b) Gazeta Wyborcza; 
c) Głos Wielkopolski; 
2) Telewizje: 
a) Ratajska Telewizja Kablowa; 
b) TVP3 Poznań; 
c) Wielkopolska Telewizja Kablowa (WTK); 
3) Radia: 
a) Radio Afera; 
b) Radio Emaus; 
c) Radio Eska; 
d) Radio Poznań (d. Radio Merkury); 
e) Radio Zet Gold; 
4) Portale internetowe: 
a) codziennypoznan.pl ; 
b) epoznan.pl ; 
c) facebook.com/sucholeski –wydanie internetowe Magazynu Sucholeskiego ; 
d) gloswielkopolski.pl – wydanie internetowe dziennika Głos Wielkopolski ; 
e) miastopoznaj.pl ; 
f) naszglospoznanski.pl ; 
g) poznan.eska.pl – wydanie internetowe Radia Eska ; 
h) poznan.naszemiasto.pl ; 
i) poznan.onet.pl (wiadomosci.onet.pl/poznan) ; 
j) poznan.pl ; 
k) poznan.tvp.pl – wydanie internetowe telewizji TVP3 Poznań ; 
l) poznan.wyborcza.pl – wydanie internetowe poznańskiego dodatku gazety wyborczej ; 
ł) radiopoznan.fm (d. radiomerkury.pl ) – strona internetowa Radia Poznań (d. Radia Merkury) ; 
m) wtkplay.pl – wydanie internetowe Wielkopolskiej Telewizji Kablowej . 
 
2. Radny był obecny co najmniej w następujących mediach ogólnopolskich: 
1) Gazety: 
a) Fakt; 
b) Newsweek Polska; 
c) Polityka; 
d) Wprost; 
2) Telewizje: 
a) Polsat; 
b) Telewizja TRWAM; 
c) TVN24; 
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3) Portale internetowe: 
a) eskago.pl – wydanie internetowe Radia Eska Go ; 
b) fakt.pl – wydanie internetowe dziennika Fakt ; 
c) huba.news ; 
d) newsweek.pl – wydanie internetowe tygodnika Newsweek ; 
e) niezalezna.pl ; 
f) onet.pl ; 
g) plejada.pl ; 
h) wp.naszdziennik.pl – wydanie internetowe dziennika Nasz Dziennik ; 
i) wpolityce.pl . 
 
Odnośnie do niektórych z materiałów medialnych w których występował Radny są umieszczone linki 
na stronie internetowej Radnego: http://boruczkowski.pl/materialy/ . 
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XI. AKTYWNOŚĆ W SOCIAL MEDIA 
 
 
1. Regularnie uzupełniana strona internetowa Radnego: www.boruczkowski.pl  
 
2. Regularnie uzupełniany profil Radnego na Facebook'u: https://www.facebook.com/boruczkowski  
 
3. Regularnie uzupełniany profil Radnego na Twitter'ze: https://twitter.com/boruczkowski  
 
4. Regularnie uzupełniany profil Radnego na Instagram'ie: https://www.instagram.com/michalboruczkowski/  
 
5. Regularnie uzupełniany profil Radnego na YouTube: https://www.youtube.com/c/boruczkowski  
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XII. DOKONANIA OGÓLNOMIEJSKIE 
 
 
Poniżej dokonania Radnego, do których w sposób szczególnie istotny się przyczynił swymi działaniami. 
Nie wyklucza to przyczynienia się innych osób. 
 

 Inicjowanie polityki zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach miasta 
 

administracja 
 Utworzenie w Radzie Miasta nowej komisji (legislacyjnej), która unowocześnia lokalne 
przepisy prawa 
 Przyspieszenie procedury uchwalania budżetu 
 Wykrycie i ujawnienie mobbingu w Biurze Rady Miasta Poznania 
 Wprowadzenie korzystnych zmian w Statucie Miasta Poznania 
 Wygłoszenie oświadczenia protestacyjnego przeciwko udziałowi delegacji rosyjskiej 
w obchodach Czerwca'56 
 Współorganizowanie przyjazdu delegacji urzędników ze stolicy Islandii Reykjaviku 
 Zniesienie opłaty za psa 

 
mieszkalnictwo 

 Przeciwdziałanie nadużyciom deweloperów i uzyskiwanych przez nich z pogwałceniem 
prawa decyzji administracyjnych 
 Rozpoczęcie procesu zbierania danych nt. realnego wykorzystywania lokali na Starym 
Mieście na cele mieszkalne, przemysłowe i usługowe  
 Urealnienie egzekwowania obowiązku zabezpieczenia przez dewelopera miejsc 
parkingowych przy nowych inwestycjach 
 Sfinansowanie pomocy dla osiedlających się w Poznaniu polskich repatriantów ze wschodu 

 
komunikacja 

 Utworzenie pierwszego w Poznaniu parkingu Park&Ride 
 Zainicjowanie prac nad Elektroniczną Broszurą Komunikacyjną dla mieszkańców 

 
kultura 

 Decentralizacja kultury - przeniesienie części wydarzeń i budowa obiektów w dzielnicach 
peryferyjnych 
 Stworzenie biblioteki na Naramowicach 
 Powstrzymanie zabudowy frontu Teatru Polskiego 
 Zainspirowanie jednostek miejskich do produkcji linii gadżetów związanych z Poznańskim 
Czerwcem ’56 oraz Świętem Miasta - św. Piotra i Pawła 
 Otworzenie miejskiej galerii plakatu socrealizmu 
 Wpływ na bardziej regularne zwoływanie rad programowych miejskich instytucji kultury 
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zdrowie 
 Zainicjowanie utworzenia Centrum Medycyny Senioralnej 

 
ochrona środowiska 

 Wprowadzanie programu antysmogowego na terenie całego Miasta 
 Skuteczna walka o prospołeczne zapisy w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego dla Moraska, Radojewa i Umultowa 
 Wytyczenie w polityce przestrzennej miasta kierunku transformacji obszarów miejskich 
z elementem zabudowy poprzemysłowej 

 
rekreacja 

 Wprowadzenie do planów Miasta utworzenia kąpieliska miejskiego nad Wartą 
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XIII. DOKONANIA W OKRĘGU WYBORCZYM 
 
 
W kadencji 2014-2018 okręg wyborczy Radnego składał się z pięciu dzielnic: Piątkowa, Podolan, 
Strzeszyna, Krzyżownik-Smochowic i Kiekrza (nie obejmował jeszcze Naramowic, Umultowa, Moraska 
i Radojewa). Dlatego też, wyodrębnione lokalne dokonania dotyczą tylko tych pięciu dzielnic. 
 
Poniżej dokonania Radnego, do których w sposób szczególnie istotny się przyczynił swymi działaniami. 
Nie wyklucza to przyczynienia się innych osób. 
 
 
1. Piątkowo 
 

kultura 
 Sfinansowanie z mojej poprawki budżetowej takich wydarzeń kulturalnych na Piątkowie, 
jak otwarte warsztaty dla dzieci i młodzieży, cykl „Bloki animacji”, pokazy kina plenerowego 
oraz plenerowe potańcówki i pikniki 
 Murowana (niższa) wieża RTV na Piątkowie, jako centrum społeczno-kulturalne: wniesienie 
petycji z 3 tys. podpisów, przekonanie aktualnego posiadacza wieży Emitel S.A. do oddania jej 
do użytku publicznego, wykonanie ekspertyzy dot. kosztów remontu i przebudowy, zgłoszenie uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnośnie wieży, uzyskanie 
deklaracji wsparcia od Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie przystosowania wieży 
do użytku publicznego 

 
komunikacja 

 Powstanie parkingu Park&Ride przy PST Szymanowskiego 
 Przeznaczenie środków na zmianę układu drogowego ulic Stróżyńskiego / Aviano 
 Spowodowanie przystąpienia przez Zarząd Dróg Miejskich do opracowania nowej koncepcji 
remontu i modernizacji ul. Obornickiej 
 Zainstalowanie luster w tunelach PST 
 Z mojej poprawki budżetowej, przeznaczenie środków (w planach) na budowę ścieżki 
rowerowej od Dworca Sobieskiego po ulicę bł. Marka z Aviano 
 Postawienie wiaty na przystankach autobusowych „Włościańska” oraz „Os. Marysieńki I” 
 Doprowadzenie do budowy parkingu wzdłuż Kościoła Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
od strony wschodniej 

 
sport 

 Sfinansowanie z mojej poprawki budżetowej rozbudowy Skateparku między os. S. Batorego 
a os. B. Śmiałego (stworzenie już koncepcji rozbudowy, budowa planowana na 2019 rok) 

 
społeczeństwo 

 W celu ochrony mieszkańców, wywołanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ul. Mateckiego i os. Marysieński 
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 Wytyczenie części elementów składowych programu integracji społeczności romskiej 
koczującej przy ul. Lechickiej 

 
oświata 

 Przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 15 
 
 
2. Podolany 
 

komunikacja 
 Spowodowanie przystąpienia przez Zarząd Dróg Miejskich do opracowania nowej koncepcji 
remontu i modernizacji ul. Obornickiej 
 Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii nr 60 
 Opracowanie koncepcji ronda Druskienicka/Jasielska/Zakopiańska 
 Oznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Obornicką do Biedronki 
 Doprowadzenie do opracowania przez Zarząd Dróg Miejskich wstępnej koncepcji, 
która przewiduje przedłużenie ul. Jasielskiej do ul. Lutyckiej, bezkolizyjny przejazd 
z ul. Szczawnickiej w ul. Podolańską, czy zrobienie bezpośredniego połączenia ul. Lutyckiej 
z Alejami Solidarności 
 Zobowiązanie dewelopera do przedłużenia ul. Jasielskiej do ul. Lutyckiej 
 Doprowadzenie do budowy pieszojezdni na ul. Raczyńskiego 
 Doprowadzenie do zaplanowania budowy nowych chodników na ul. Krynickiej 
i ul. Dukielskiej 
 Zniwelowanie na ul. Strzeszyńskiej niektórych krawężników przy drogach rowerowych 
 Postawienie wiat przystankowych „Morszyńska”, „Druskienicka”, zlecenie zaprojektowania 
platform przystankowych dla przystanku „Kartuska”, zaplanowanie ustawienia wiat na przystanku 
„Strzeszyńska II” na 2019 rok 
 Uzupełnienie niektórych brakujących ławek i koszy na śmieci na przystankach autobusowych 

 
kultura 

 Centrum kulturalne na Podolanach: wniesienie petycji i poprawki budżetowej, zaplanowanie 
i zapisanie 10 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej na 62 o nowy budynek, zawierający 
odbudowaną filię Biblioteki Raczyńskich, aulę, klub seniora i siedzibę rady osiedla 

 
społeczeństwo 

 W celu ochrony mieszkańców, wywołanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Podolany Południe” 
 Proceduralne wsparcie mieszkańców w protestach przeciwko powstaniu fabryki środków 
chemicznych na Podolanach 

 
infrastruktura 

 Doprowadzenie do prac infrastrukturalnych zabezpieczających ciek Wierzbak i wyboru 
regulatora poziomu wody 
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 Sfinansowanie z mojej poprawki budżetowej odwodnienia fragmentu ul. Zakopiańskiej 
(już opracowano dokumentację projektową; budowa planowana do końca 2018 roku) 
 Doprowadzenie do zaplanowania budowy kanalizacji sanitarnej na niektórych fragmentach 
ulic Biskupińskiej, Cieszkowskiego, Druskienickiej, Dukielskiej, Karwieńskiej, Kowarskiej, 
Krynickiej, Lubieńskiej, Raczyńskiego, Sopockiej, Strzeszyńskiej, Szafran, Szarych Szeregów, 
Szczawnickiej i Zakopiańskiej 
 Wymiana niektórych słupów oraz wymiana istniejących opraw na nowoczesne 
i energooszczędne LED-owe 

 
różne interwencje 

 Inicjowanie licznych prac porządkowych (w tym częstsze sprzątanie terenów 
przy ul. Szczawnickiej), przycinania zieleni, równania dróg 
 Zmobilizowanie Policji do częstszych patroli 
 Doprowadzenie do przeprowadzenia kontroli funkcjonowania sieci gazowej na terenie 
Podolan 

 
 
3. Strzeszyn 
 

komunikacja 
 Wiadukt wzdłuż ul. Lutyckiej nad torami kolejowymi: wniesienie petycji i doprowadzenie 
do zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Poznania środków na budowę wiaduktu 
oraz wykonania koncepcji sytuacyjno-wysokościowej oraz analizy koncepcji układu drogowego 
 Sfinansowanie z mojej poprawki budżetowej rozbudowy ul. M. Wańkowicza w zakresie ciągu 
pieszo-rowerowego od ul. Biskupińskiej do ul. L. Tołstoja 
 Opracowanie dokumentacji i przeznaczenie 1,4 mln zł na budowę w 2019 r. drogi rowerowej 
na odcinku wzdłuż ul. Koszalińskiej od ul. Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej 
 Uruchomienie nowej linii autobusowej nr 170 zapewniającej dojazd z pętli „Literacka” 
do trasy PST 
 Zaplanowanie powstania przystanku PKP na przedłużeniu ul. Owidiusza 
 Uchwalenie przebiegu rowerowej trasy głównej R6-zachód na odcinku od ul. Koszalińskiej 
do ul. Warmińskiej 
 Uzupełnienie oznakowania przy ul. Łódzkiej, Literackiej i Hezjoda oraz opracowanie 
projektu uporządkowania oznakowania całego Starego Strzeszyna 
 Zlikwidowanie zakazu dla rowerów skrętu w prawo za wiaduktem Koszalińska jadąc 
w kierunku centrum 
 Wyposażenie przystanku „Strzeszynek” w wiatę typu Metalplast oraz zaplanowanie na 2019 
rok ustawienia wiat na przystanku „Strzeszyn”  

 
kultura 

 Sfinansowanie z mojej poprawki budżetowej cyklu koncertów „Na falach”, w tym zespołów 
„Luxtorpeda”, „Big Cyc”, „Lao Che”, „Fisz Emade” i „Xxanaxx” 
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oświata 
 Sfinansowanie z mojej poprawki budżetowej, zaplanowanej na 2019 rok rozbudowy, 
Przedszkola nr 121 o 3 dodatkowe oddziały 

 
społeczeństwo 

 W celu ochrony ładu przestrzennego, wywołanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Strzeszyn - Północ” 

 
różne interwencje 

 Lepsze dbanie o zieleń i zwiększenie ilości prac porządkowych 
 Uzupełnienia ubytków czy wyrównania niektórych ulic 
 Zwiększenie ilości patroli Policji w okolicach Strzeszyna 

 
 
4. Krzyżowniki-Smochowice 
 

kultura 
 Dofinansowanie z mojej poprawki budżetowej Smochy Festiwal 
 Sfinansowanie z mojej poprawki budżetowej remontu i wyposażenia dawnej willi 
prezydenckiej przy ul. Słupskiej 62 (obiekt Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości) i utworzenie 
Galerii Plakatu Socrealizmu 

 
infrastruktura 

 Sfinansowanie z mojej poprawki budżetowej projektu (100.000,- zł) i realizacji w 2019r. 
(1.900.000,- zł) przebudowy ryneczku przy ul. Muszkowskiej 
 Przeznaczenie środków finansowych (80.000,- zł) na rozbudowę i modernizację placu zabaw 
przy ul. Przytocznej 
 Rozpoczęcie uzgodnień projektowych dokończona budowy oświetlenia na ul. Tczewskiej 
i ul. Puckiej 

 
zieleń 

 Wniesienie petycji dot. Parku Rekreacji Leśnej i powstrzymanie budowy pola golfowego 
na Krzyżownikach 

 
bezpieczeństwo 

 Opracowanie koncepcji rozmieszczenia kamer monitoringu wzdłuż ul. J. H. Dąbrowskiego, 
w tym zaplanowanie instalacji dwóch kamer do końca 2018 r. oraz włączenie pilotażowo wybranych 
kamer ITS do Systemu Monitoringu Wizyjnego w II półroczu 2018 roku 
 Przeprowadzenie szeregu działań Policji, w tym kontrolę Smochy Pumptruck pod kątem 
rozprowadzania narkotyków 

 
społeczeństwo 

 Doprowadzenie do złagodzenia polityki Miasta względem kwestii meldunkowych na terenach 
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działkowych 
 Zainicjowanie opracowania szczegółowych lokalizacji nowych linii światłowodowych 
 Zainicjowanie pomocy przez służby osobom bezdomnych, śpiących przed kościołem 
pw. Imienia Maryi albo na ławce przy ul. Muszkowskiej 

 
komunikacja 

 Opracowanie nowej organizacji ruchu po północnej części wiaduktu na ul. Santockiej 
 Zaplanowanie na podstawie mojej poprawki budżetowej budowy ul. Elbląskiej na odcinku 
od ul. Gniewskiej do ul. Polanowskiej 
 Przeprowadzenie napraw w kilkunastu ulicach i bieżące wyrównywania 
 Ustawienie świateł pulsacyjnych przy przejściu dla pieszych przy przejeździe kolejowym 
na Woli 
 Zainstalowanie szyn dla rowerów przy podziemnych przejściach pod ul. J. H. Dąbrowskiego 
 Doprowadzenie do analizy możliwości wprowadzenia linii autobusowej we wschodniej 
części Smochowic  
 Zaplanowanie powstania przy stacji Poznań-Wola przystanku Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej i stworzenie przy nim parkingów do 2021 r. 
 Postawienie wiat na przystanku „Leśnowolska”, wyposażenie przystanku „Stobnicka” 
w wiatę typu Metalplast oraz wprowadzenie do planu na 2019 r. budowy platformy przystanku 
„Kołobrzeska” 

 
różne interwencje 

 Zwiększenie ilości prac porządkowych 
 Doprowadzenie do zwiększenia częstotliwości opróżniania koszy a także prac porządkowych 
na obiekcie Smochy Pumptruck oraz zamontowanie nowej (następnej, po skradzionej) tablicy 
określającej standardowe zasady korzystania ze Smochy-Pumptruck 
 Przeprowadzenie kontroli hałasu na Torze Poznań i Ławicy 

 
 
5. Kiekrz 
 

kanalizacja i wodociągi 
 Zaplanowanie budowy (przewidywane rozpoczęcie 2020 i 2021r.) i projektowanie kanalizacji 
sanitarnej w Kiekrzu 
 Zapisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej 11,3 mln zł na budowę kanalizacji 
deszczowej w wybranych ulicach oraz opracowywanie dokumentacji projektowej 
 Doprowadzenie do decyzji Aquanet S.A., że przy kładzeniu kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu, 
zaprojektuje brakujące sieci wodociągowe wraz z przyłączeniami w ulicach objętych projektowaną 
kanalizacją 
 Przeprowadzenie kontroli podmiotów zlokalizowanych nad J. Kierskim w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej 

 
komunikacja 
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 Przebudowanie pętli autobusowej obejmujące wymianę nawierzchni oraz powiększenie placu 
manewrowego 
 Opracowywanie rozszerzenia chodnika na zakręcie na ul. Podjazdowej 
 Montaż stojaków rowerowych przy pętli autobusowej Kiekrz oraz w rejonie skrzyżowania 
Chojnicka/Wilków Morskich 
 Zamontowanie luster drogowych 
 Podjęcie działań zmierzających do nabycia fragmentu ul. Turystycznej, celem uczynienia 
z niej ulicy przejezdnej 
 Opracowanie projektu organizacji ruchu na Michałkowie 
 Budowa chodnika między obydwoma liniami kolejowymi na Psarskim 
 Rozpoczęcie prac nad wytyczeniem szlaków pieszo-rowerowych dookoła Jeziora Kierskiego, 
w tym przygotowanie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną szczegółowej analizy możliwości 
przebiegu ringu pieszo-rowerowego wokół jeziora 

 
rekreacja i sport 

 Wniesienie petycji, opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i usadowienie pomostu 
nad Jeziorem Kierskim (planowana budowa koniec 2018 r. albo 2019 r.) 
 Sfinansowanie z mojej poprawki budżetowej, zaplanowanej na 2019 r. budowy kompleksu 
lekkoatletyczno-rekreacyjnego na ul. Wilków Morskich 

 
społeczeństwo 

 Rozpoczęcie prac przez Miasto Poznań nad pozyskaniem obiektu starego dworca w Kiekrzu 
 

infrastruktura 
 Modernizacja infrastruktury elektrycznej 
 Sfinansowanie z mojej poprawki budżetowej budowy oświetlenia w parku 
przy ul. ks. E. Nawrota 
 Częstsze oczyszczanie i udrażnianie rowu przy ul. Podjazdowej 

 
kultura 

 Współfinansowanie z mojej poprawki budżetowej „Kierskiego Festiwalu” 
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XIV. WYKONANIE PROGRAMU WYBORCZEGO 
 
 
Poniżej spis działań Radnego w kontekście swego programu wyborczego. Niektóre efekty są bezpośrednim 
skutkiem działań Radnego (nie wyklucza to przyczynienia się innych osób), niektóre były inspirowane 
publicznie dostępnym programem wyborczym Radnego, a niektóre wynikają jedynie z tego, że osoby 
je realizujące cechowało myślenie spójne z myśleniem Radnego. 
 
 

WYKONANIE PROGRAMU WYBORCZEGO 
„STRATEGIA DLA POZNANIA” 

POSTULAT PROGRAMOWY PODJĘTE DZIAŁANIA 
PROGRAM OGÓLNOMIEJSKI (DLA CAŁEGO POZNANIA) 

KOMUNIKACJA 
Budowa kolejnych odcinków autostrady – obwodnicy 
(III Ramy Komunikacyjnej) 

Wniesienie petycji, interpelacji i 
zapytania dotyczących budowy 
elementu III Ramy – wiaduktu wzdłuż 
ul. Lutyckiej nad linią kolejową na Piłę. 
Rozpoczęcie prac przez Miasto w tym 
zakresie. Poddanie rozwadze przez 
Ministra Finansów dofinansowania 
budowy odcinków III Ramy 
Komunikacyjnej. 

Budowa tras tramwajowych: 1) od przystanku „INEA 
Stadion” ul. Jugosłowiańską i Ściegiennego aż do ul. 
Głogowskiej; 2) z pętli na Ogrodach ul. Szpitalną i 
Grochowską aż do ul. Grunwaldzkiej (przystanek 
„Grochowska”) i dalej ul. Grochowską aż do ul. 
Hetmańskiej; 3) z pętli Górczyn do pętli Dębiec, z 
pętli Dębiec do pętli Starołęka; 4) ul. Ratajczaka od 
Placu Wolności do ul. Wierzbięcice; 5) z pętli na 
Miłostowie trasą pomiędzy Młyńskim stawem a 
Nowym Zoo (np. ul. Warszawska – Wandy – 
Ziemowita – Sędziwoja – Browarna – Piwna (do 
końca Piwnej) – odcinek między Piwną a Folwarczną 
– Folwarczna) aż do pętli na Franowie; 6) od Ronda 
Solidarności – ul. Murawa do skrzyżowania z ul. 
Lechicką – fragmentem obok ogródków działkowych 
im. F. Roosevelta aż do ul. Naramowickiej – ul. 
Naramowicką na północ aż do skrzyżowania z ul. 
Rumiankową i tam postawienie małej pętli; 7) od 

Wniesienie interpelacji. Podjęcie prac 
przez Prezydenta Miasta w kierunku 
budowy tramwaju przez ul. Ratajczaka. 
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pętli Zawady – ul. Hlonda do skrzyżowania z ul. 
Główną – ul. Główną do trójkąta 
Główna/Wiejska/Krańcowa – dalej ul. Krańcową na 
południe (w tym pod torami) aż do ul. Warszawskiej 
(przystanek „Krańcowa”); 8) (opcjonalnie, po 
konsultacjach z mieszkańcami) od pętli Piątkowska 
przez Rondo Obornickie – ul. Lutycką aż do 
skrzyżowania z ul. Strzeszyńską, na północ ul. 
Strzeszyńską aż do ronda z ul. Kosowską – ul. 
Kosowską do torów kolejowych – pod torami wzdłuż 
ul. Stachury do ul. Literackiej – zakończona małą 
pętlą 
Wmontowanie ruchomego chodnika na odcinku 
przystanek PST Dworzec Zachodni a peronami PKP 

Wniesienie poprawki. 

Postawienie na dworcu PKS więcej ławek dla 
pasażerów i budowa zewnętrznej zatoczki postojowej 
dla wysiadających/wsiadających (system Kiss and 
Ride) 

Postawienie na dworcu PKS więcej 
ławek dla pasażerów i zbudowanie 
zewnętrznej zatoczki postojowej dla 
wysiadających/wsiadających 
(Kiss&Ride). 

Postawienie jednokierunkowego przystanku 
tramwajowego na ul. Św. Marcin / ul. Ratajczaka 

Wniesienie interpelacji. Budowa 
przystanku na ul. Św. Marcin; 
planowana budowa dwóch przystanków 
na ul. Ratajczaka. 

Remont torowiska na ulicy Zwierzynieckiej Wniesienie zapytania. 
Wyremontowanie torowiska na ulicy 
Zwierzynieckiej. 

Utwardzanie dróg (m. in. w oparciu o podział 
kosztów między Miasto (75%) a mieszkańców) 

Wniesienie interpelacji, składanie 
wniosków i zapytań, wygłoszenie 
jednego oświadczenia, wniesienie 
uwzględnionej poprawki. Sukcesywne 
utwardzanie dróg na terenie Podolan, 
Strzeszyna i Krzyżownik-Smochowic. 

Program „Łatanie na żądanie” - stworzenie 
odrębnego funduszu do wypełniania dziur w ulicach i 
chodnikach, który byłby uruchamiany na podstawie 
zleceń mieszkańców składanych również 
telefonicznie czy przez Internet, zaś realizacja 
zlecenia trwałaby nie dłużej niż 7 dni; 

Wniesienie zapytania.  

Budowa tramwajowych przystanków wiedeńskich Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
zapytania. Budowa przystanków 
wiedeńskich na ul. Strzeleckiej 
(„Łąkowa”, „Pl. Wiosny Ludów”) i ul. 
Dolna Wilda („Różana”). Planowane 
wykonanie przystanków wiedeńskich: 
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„Św. Czesława” i „Rynek Jeżycki”. 
Tworzenie na każdym przystanku wiaty 
przystankowej i kosza na śmieci 

Wniesienie interpelacji. Złożenie 
wniosku. Powstanie wielu wiat 
przystankowych i postawienie wielu 
koszy na śmieci.  

Wybudowanie przy każdej instytucji publicznej 
podestu dla niepełnosprawnych 

Wniesienie interpelacji. M. in. budowa 
podjazdu dla niepełnosprawnych przy 
Przedszkolu nr 191 na Piątkowie. 

Wzmocnienie sieci transportu publicznego do szkół 
wyższych, w szczególności Kampusu Morasko 

Wniesienie interpelacji. Znajdowanie 
się wszystkich budynków uczelni 
wyższych w obrębie izochrony 60 
minut dojazdu komunikacją miejską. 

Stworzenie turystycznej linii autobusowej łączącej 
najważniejsze atrakcje turystyczne Poznania 

Wniesienie interpelacji. Wprowadzanie 
zmian w linii turystycznej „0” i 
autobusowej „100”. 

Budowa kolejki linowej w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

Wnioskowanie na posiedzeniu komisji 
o uwzględnienie budowy kolejki w 
planach rozwoju miasta. 

Przedłużenie w częściowym zakresie w piątki i 
soboty kursowania publicznego transportu miejskiego 
do 1-szej w nocy 

Wniesienie zapytania. Zwiększenie 
częstotliwości kursowania linii 
tramwajowej nr 201 w nocy z piątku na 
sobotę i z soboty na niedzielę z co 30 
minut na co 15 minut, w godzinach 
23:00-02:00. 

Budowanie podziemnych parkingów buforowych 
przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych 
(stworzenie systemu „parkuj i jedź”) 

Wniesienie interpelacji. Budowa 
parkingu buforowego na Piątkowie oraz 
podziemnego przy Rondzie Kaponiera. 

Tworzenie miejsc parkingowych i rozbudowa 
chodników na Cytadeli 

 

Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w 
Poznaniu 

 

Stworzenie ronda na krzyżówce ul. Szczepankowa z 
ul. Skibową 

 

Zainstalowanie windy pod przejściem podziemnym 
na rondzie Śródka dla osób niepełnosprawnych oraz 
dla wózków z dziećmi 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
poprawki budżetowej. Wniesienie 
zapytania. Planowane na 2019r. 
wyniesienie przejść dla pieszych na 
jezdnię. 

Wybudowanie kładki pieszo – rowerowej łączącej 
Wildę z Łazarzem (Teren Wolnych Torów) na 
wysokości ZNTK 

Podnoszenie na posiedzeniach Komisji 
Polityki Przestrzennej konieczności 
budowy kładki łączącej Wildę z 
Łazarzem w zw. z zagospodarowaniem 
terenu Wolnych Torów. 
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Budowa kładki pieszo – rowerowej do Czerwonaka 
na wysokości Leśniczówki na Naramowicach 

Wniesienie interpelacji. Poddanie 
kwestii analizie Biura Koordynacji 
Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

Wydłużenie czasu palenia się zielonych świateł dla 
pieszych 

Wniesienie zapytania. 

Rozbudowa systemu rowerów miejskich Wnoszenie interpelacji, wniosków, 
zapytań, poprawki budżetowej. 
Sukcesywne rozbudowywanie systemu 
rowerów miejskich. 

Stworzenie w centrum samoobsługowej stacji 
naprawczej dla rowerów 

Stworzenie samoobsługowej stacji 
naprawczej dla rowerów na Pl. 
Kolegiackim. 

Łączenie między sobą brakujących odcinków ścieżek 
rowerowych 

Wnoszenie interpelacji, wniosków, 
zapytań, poprawek budżetowych.  

Zawieszenie antykolizyjnych luster w tunelach (dla 
pieszych) PST 

Wniesienie interpelacji. Zainstalowanie 
antykolizyjnych luster w tunelach (dla 
pieszych) PST. 

Postawienie liczników rowerowych na głównych 
szlakach 

Postawienie liczników rowerowych na 
niektórych ulicach, np. na ul. 27 
Grudnia. 

Tworzenie systemu promienistego ścieżek 
rowerowych – od dzielnic peryferyjnych do centrum 
miasta 

Podjęcie uchwały nr 
XLVIII/843/VII/.2017 Rady Miasta 
Poznania z dnia 16.05.2017r. w sprawie 
Programu Rowerowego. 

Budowa Rowerowej Trasy Grunwaldzkiej: od Lasku 
Marcelińskiego południową stroną ul. Węgorka, dalej 
ul. Grunwaldzką, przez Park Manitiusa aż do Parku 
Kasprowicza 

Złożenie zapytania. Zabezpieczenie 
środków na budowę drogi rowerowej 
wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na 
fragmencie od ul. Roosevelta do ul. 
Promienistej. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZIELEŃ 
Powstanie więcej skwerów zieleni w mieście, zamiast 
kolejnych galerii handlowych, a w szczególności 
odbudowa promienisto- kolistego systemu pasów 
zieleni w Poznaniu, wykup starych budynków celem 
rozbiórki i tworzenia terenów zielonych, tworzenie 
parków na terenach dawnych ogródków działkowych, 
sytuowanie zieleni w pasach drogowych, tworzenie 
alei spacerowych z drzewostanem i inną zielenią 

Wniesienie interpelacji, wniosków, 
zapytań. Sadzenie w alejach roślin, 
ochrona terenów zielonych dawnej 
szkółki leśnej na Krzyżownikach-
Smochowicach, stawanie na 
posiedzeniach Komisji Polityki 
Przestrzennej w obronie terenów 
zielonych na Sołaczu. 

Projekt „Eden” - program kompleksowego i 
agresywnego zazielenienia jałowej przestrzeni Miasta 
z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki 
(np. tworzenie zieleni na budynkach – pnącza na 
ścianach, drzewa i krzewy na dachach) 

Wniesienie interpelacji. 
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Stosowanie do nowych nasadzeń przynajmniej 
średnio wysokich drzew 

Wniesienie zapytania. Preferencja w 
decyzjach wydawanych przez Wydział 
Ochrony Środowiska UMP sadzenia 
dużych, rozrośniętych egzemplarzy. 

Uchwalanie Miejskich Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego (i wywoływanie zmian w już 
uchwalonych) ukierunkowanych na projektowanie 
szczególnie rozległych terenów zielonych 

Stawanie w obronie terenów zielonych 
na posiedzeniach Komisji Polityki 
Przestrzennej oraz sesjach Rady Miasta 
Poznania. 

Sporządzenie programów rekwalifikacji nieużytków 
gruntowych i budynków na nich stojących (np. 
miejskich gruntów postindustrialnych) oraz objęcie 
ich planami zagospodarowania przestrzennego 

Napisanie i przegłosowanie przez 
Komisję Polityki Przestrzennej 
stanowiska w sprawie transformacji 
funkcjonalno - przestrzennej obszarów 
miejskich z elementem zabudowy 
poprzemysłowej. 

Wprowadzenie obowiązków wiążących budownictwo 
mieszkaniowe z automatycznym budowaniem 
okalającej przestrzeni komunikacyjnej, zielonej i 
rekreacyjnej (chodniki, skwery, place zabaw, etc) 

Wniesienie interpelacji. W 
indywidualnych sprawach 
stymulowanie urzędników miejskich do 
odpowiednich negocjacji z 
deweloperami. 

Wprowadzenie zasad tworzenia numeracji bloków i 
oznaczenia graficznego numeracji (np. oznaczenie 
dużymi znakami umieszczane w górnej części ścian 
zewnętrznych) 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
zapytania. Funkcjonowanie 
systemowych rozwiązań na poziomie 
przyziemia zgodnie z Systemem 
Informacji Miejskiej. 

Wdrażanie polityki chroniącej posiadaczy ogródków 
działkowych 

Wniesienie interpelacji dot. możliwości 
meldunkowych. Poszczególne 
interwencje. 

Utworzenie miejskiego systemu monitoringu skażeń i 
zanieczyszczeń powietrza – rozlokowanie urządzeń 
pomiarowych w różnych punktach centrum (w 
szczególności w śródmieściu, na Wildzie, Łazarzu i 
na tzw. starych Jeżycach), celem następczej analizy 
danych i podejmowania działań rewitalizacyjnych 

Wniesienie interpelacji. 

Rewitalizacja rynków: Łazarskiego, Jeżyckiego i 
Wildeckiego 

Wniesienie interpelacji. 

Zorganizowanie wybiegów dla psów na Wildzie, 
Łazarzu, Jeżycach i w centrum 

Wniesienie interpelacji. Wybudowanie 
wybiegu dla psów m. in. na os. B. 
Chrobrego. 

Rewitalizacja ogródków jordanowskich Popieranie przedsięwzięć 
zmierzających do odnowy ogródków 
jordanowskich. 

Wykup terenów ZNTK i zagospodarowanie ich wraz 
z zielonym terenem Wolnych Torów (wzdłuż ul. 
Roboczej, na północ od ul. Kosińskiego) na duży 

Postulowanie na posiedzeniu Komisji 
Polityki Przestrzennej m. in. zielonego 
zagospodarowania terenu. 
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park 
Uporządkowanie wszystkich 40 stawów na terenach 
Szachtów Poznańskich, wybudowanie wokół nich 
ścieżek rowerowych i alejek spacerowych, i 
przeobrażenie tego terenu w duży park krajobrazowy 
o charakterze rekreacji ogólnej 

Prace porządkowe na Szachtach. 

Utworzenie ogólnodostępnych winnic na zboczach 
Warty 

 

Stworzenie reprezentacyjnego bulwaru 
nadwarciańskiego z ciągiem rekreacyjno–usługowym 

Wniesienie interpelacji i wniosków. 

Tworzenie przewijaków – miejsc gdzie rodzice mogą 
przewinąć niemowlę lub kobiety mogą je karmić 
piersią 

Wniesienie interpelacji, wygłoszenie 
oświadczenia. 

Stworzenie w każdej dzielnicy fontanny lub oczka 
wodnego 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
poprawki. 

Stawianie większej ilości ławek miejskich, w tym o 
ciekawym designie 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
poprawki. 

Budowa obiektów małej architektury, np. małych 
rzeźb, kapliczek 

Wniesienie interpelacji. 

Instalowanie na budynkach miejskich baterii 
słonecznych 

 

Zawieszanie neonów w centrum miasta Wniesienie poprawki. 
Budowa wież lęgowych dla jeżyków w skupiskach 
zieleni 

Wniesienie interpelacji. 

Zwolnienie z opłaty za psa, właścicieli, którzy wzięli 
psa ze schroniska 

Wniesienie projektu uchwały i 
uchwalenie uchwały zwalniającej z 
opłaty za psa. 

ŻYCIE SPOŁECZNE 
Utworzenie dzielnic samorządowych, decentralizacja 
części kompetencji na działaczy lokalnych (np. A) 
wszystkich zadań w zakresie: 1) współpracy z 
podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów 
publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia 
zysku; 2) dróg wewnętrznych; 3) ochotniczych straży 
pożarnych i obrony cywilnej; 4) żłobków, 
przedszkoli, przedszkoli specjalnych, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół 
podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych; 5) 
ośrodków wsparcia; 6) domów i ośrodków kultury, 
świetlic i klubów; B) zadań o znaczeniu 
dzielnicowym w zakresie: 1) gminnych dróg 
publicznych; 2) straży miejskiej; 3) zwalczania 
narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi; 4) 

Przygotowanie projektu uchwały Rady 
Miasta Poznania w sprawie 
przeprowadzenia referendum lokalnego 
w sprawie jednostek pomocniczych. 
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ośrodków pomocy społecznej; 5) gospodarki 
odpadami, oczyszczania Miasta, utrzymania zieleni; 
6) oświetlenie ulic, placów i dróg; 7) bibliotek; 8) 
rezerwatów i pomników przyrody; 9) obiektów 
sportowych, instytucji kultury fizycznej; C) 
realizowanych z wyodrębnionej puli środków 
dzielnicy przeznaczonych na zadania własne - 
wszystkie zadania, które może realizować Miasto, 
czyli zadania własne i powierzone gminy oraz 
zadania własne i powierzone powiatu) oraz 
przeniesienie części urzędników miejskich z centrum 
do dzielnic (biura obsługi) 
Stworzenie wewnątrzmiejskiego elektronicznego 
systemu przepływu informacji dla samorządów 
pomocniczych 

Wpisanie postulatu w projekt planu 
działania Komisji Legislacyjnej. 

Opracowanie systemu oceny pracy radnych i 
efektywności uchwał Rady Miasta Poznania 

Wpisanie postulatu w projekt planu 
działania Komisji Legislacyjnej. 

Stworzenie ogólnopolskiego systemu komunikacji 
międzygminnej 

Wpisanie postulatu w projekt planu 
działania Komisji Legislacyjnej. 

Bieżący monitoring aktów prawa powszechnie 
obowiązującego (ustaw i rozporządzeń) oraz 
opracowywanie w poszczególnych obszarach 
kompetencyjnych przez urzędników miejskich i 
kluby Rady Miasta zestawów propozycji zmian do 
ustaw i rozporządzeń koniecznych do lepszego 
funkcjonowania systemu prawnego w zakresie 
polityki lokalnej oraz tworzenie koalicji poselskiej 
ponad podziałami celem rozpoczęcia sejmowej 
ścieżki legislacyjnej 

Wpisanie postulatu w projekt planu 
działania Komisji Legislacyjnej. 

Opracowanie strategii walki o to, by inwestycje 
mające być czynione w Polsce, były lokowane w 
Poznaniu 

Wniesienie interpelacji, w tym dot. 
hasła promocyjnego dla Poznania. 

Stworzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie 
Miasta – organ doradczy złożony z czołowych 
przedsiębiorców Poznania powoływanych odrębnie z 
3 różnych grup określonych osobnymi kryteriami: 
reprezentatywności branży, wielkości zatrudnienia 
oraz zamożności 

Wniesienie zapytania. Powołanie przez 
Prezydenta Rady Programowej 
Obserwatorium Gospodarki i Rynku 
Pracy Aglomeracji. 

Rozwój inwestycji z wykorzystaniem partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

Prowadzenie indywidualnych rozmów 
w zakresie budowy pola golfowego. 

Radykalna polityka prorodzinna, obejmująca w 
szczególności zwiększenie ilości oraz wysokości 
zniżek i bonifikat w ramach programu Karta Dużej 
Rodziny 

Wniesienie interpelacji. 
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Wsparcie finansowe wyjazdów wakacyjnych dla 
dzieci z ubogich rodzin 

Wniesienie interpelacji. 

Poszanowanie dla rodzin wielodzietnych – 
ograniczenie do minimum kontroli MOPR, odgórna 
interwencja wyłącznie w przypadkach ewidentnych i 
skrajnych 

Wniesienie interpelacji. Zapewnienie ze 
strony Prezydenta, ukierunkowania w 
działaniach MOPR na poszanowanie 
poznańskich rodzin. 

Rozwój przepisów porządkowych ułatwiających 
poruszanie się po Poznaniu osobom 
niepełnosprawnym w towarzystwie psa opiekuna 

Wniesienie interpelacji. Deklaracje 
poznańskich spółek miejskich o 
możliwości poruszania się po ich 
terenie z psem opiekunem. 

Wyższe bonifikaty i ułatwienia (rozkładanie na raty; 
zamiast zapłaty ustanawianie hipoteki na rzecz 
Miasta, która byłaby spłacana w sytuacji sprzedaży 
mieszkania) dla wykupu gruntów będących w 
użytkowaniu wieczystym mieszkańców 

Napisanie i wniesienie projektu 
uchwały Rady Miasta Poznania. 

Rewizja opłat lokalnych, np. opłat z tytułu „położenia 
osiedla” 

Wniesienie projektu uchwały Rady 
Miasta Poznania – uchylenie 
obowiązku uiszczania opłaty za psa. 

Ułatwienie wykupu lokali komunalnych Wniesienie interpelacji. Korzystna dla 
mieszkańców zmiana uchwałą Rady 
Miasta Poznania XVIII/226/VII/2015 z 
dnia 20.10.2015r.. Ponadto, podjęcie 
uchwały RMP XXXVI/611/VII/2016 z 
dnia 18.10.2016r.. 

Zwiększenie ilości lokali socjalnych Wniesienie interpelacji. Wzrost ilości 
lokali socjalnych o 411. Rozpoczęcie 
budowy 6 budynków z 50 
mieszkaniami socjalnymi na ul. 
Darzyborskiej. 

Umożliwianie biedniejszym mieszkańcom wynajmu 
lokali za niższą cenę w zamian za wyremontowanie 
przez nich tych lokali 

Funkcjonowanie takiej procedury w 
jednostkach miejskich. 

Tworzenie noclegowni dla bezdomnych Utworzenie tzw. przytuliska – 
zabieganie o to na posiedzeniach 
komisji. 

Stawianie kontenerów na zbiórkę odzieży Wniesienie interpelacji. 
Umożliwienie każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi 
>dobrowolnego< dodatkowego opodatkowania się na 
cele poznańskich organizacji pozarządowych 

 

Kontrola sprawności i usprawnienie faktycznej sieci 
punktów darmowych porad prawnych oraz 
rozpropagowanie informacji o takich punktach 

Została utworzona cała sieć punktów 
darmowych porad prawnych. 

Program „Usługa za pół ceny”, aktywizujący Zostało utworzone Centrum Inicjatyw 
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rencistów i emerytów, którzy mogą służyć wiedzą i 
doświadczeniem i mają ochotę dzielić się nią 
jednocześnie zwiększając swoje dochody 

Senioralnych. 

Stworzenie Ogólnomiejskiego Domu Dziennego 
Seniora – Centrum Kulturalno-Rozrywkowego w 
centrum Miasta dla seniorów (np. w jednym z 
wieżowców na św. Marcinie) 

Zostało utworzone Centrum Inicjatyw 
Senioralnych. 

Zapewnienie, by w każdej dzielnicy istniała 
infrastruktura lokalowa umożliwiająca seniorom 
spotkania 

Działania w poszczególnych 
dzielnicach. 

Promowanie uniwersytetów trzeciego wieku Wniesienie interpelacji. Promowanie 
uniwersytetów trzeciego wieku przez 
Centrum Inicjatyw Senioralnych. 

Kierowanie się w pełnieniu funkcji radnego 
wartościami chrześcijańskimi oraz promowanie 
chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej 

Wniesienie projektu uchwały 
zmierzającej w kierunku ustanowienia 
nowego, dodatkowego patrona dla 
Miasta Poznania - bł. Marii 
Karłowskiej. 

BEZPIECZEŃSTWO 
Włączenie do sieci monitoringu wszystkich przejść 
podziemnych w mieście 

Podejmowanie poszczególnych 
interwencji. 

Doświetlenie parków miejskich Podejmowanie poszczególnych 
interwencji. 

Zwiększenie ilości patroli służ porządkowych w nocy 
z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę 

Wniesienie interpelacji. Wzrost liczby 
Policjantów kierowanych do służby + 
spadek w Poznaniu ilości zgłoszeń 
nocnych. 

Wypracowanie nowego modelu pracy dzielnicowego 
(bezpośredni i stały kontakt z mieszkańcami; 
umożliwienie samorządom pomocniczym 
wykupywanie części etatu dzielnicowego (np. służba 
kontraktowa); ograniczenie spraw do tych 
związanych z przydzielonym rejonem i odciążenie od 
prowadzenia postępowań przygotowawczych) 

Wniesienie interpelacji. 

Wprowadzenie bezpłatnych, ochotniczych kursów 
samoobrony dla kobiet 

Wniesienie interpelacji. 

Wprowadzenie w jednostkach oświatowych 
obowiązkowych rozmów z każdym uczniem nt. 
zauważonych przez niego zagrożeń (w szczególności 
dot. narkotyków, alkoholu, papierosów, przemocy 
oraz molestowania) 

Wniesienie interpelacji. 

Wprowadzenie w szkołach skrzynek ratunkowych – 
skrzynek, do których uczniowie będą mogli wrzucać 

Wniesienie interpelacji. Rozmowy z 
wiceprezydentem. Wniesienie 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

143 | S t r o n a  
 

anonimowe informacje nt. zauważonych przestępstw 
w swoim środowisku 

poprawki. 

Inspirowanie w szkołach akcji przeprowadzanych 
przez rówieśników (np. antynikotynowych, 
antynarkotykowych) 

Wniesienie interpelacji. 

Wprowadzenie lekcji podstawowej samoobrony dla 
seniorów i wyposażenie ich w gaz łzawiący i alarmy 
osobiste 

Wniesienie interpelacji. Organizowanie 
przez Centrum Inicjatyw Senioralnych 
Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa. 

Wprowadzenie wolontaryjnych patroli obywatelskich 
z odpowiednimi oznaczeniami 

Wniesienie interpelacji. Wprowadzenie 
patroli przedstawiciela rady osiedla z 
kierownikiem referatu Straży Miejskiej. 

EDUKACJA 
Tworzenie miasteczek oświatowych – lokalnych sieci 
współpracy jednostek oświatowych 

Wniesienie interpelacji. 

Budowa stojaków rowerowych przy każdej jednostce 
oświatowej 

Wniesienie interpelacji. Sukcesywne 
ustawianie stojaków. 

Obowiązek wprowadzenia posiadania przez sklepiki 
szkolne zdrowej żywności (warzywa, owoce, woda 
mineralna, kefiry, etc.), w tym z marżą, która jedynie 
będzie miała w stopniu niezbędnym pokrywać koszty 
działalności 

Wniesienie zapytania. Respektowanie 
Rozporządzenia Dz. u. 2016.1154. 

Stworzenie publicznego punktu ostrzegawczego dla 
rodziców udzielającego informacji nt. placówek 
oświatowych w których dochodzi do wdrażania 
programów mogących zakłócać naturalną tożsamość 
płciową dzieci i młodzieży 

Wniesienie poprawki. 

Przekształcenie większej ilości szkół w placówki 
integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną, w 
szczególności umysłowo 

Wniesienie interpelacji. 

Remonty i unowocześnianie szkół i przedszkoli, w 
tym wprowadzanie infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych 

Wiele poszczególnych działań. 
Sukcesywne remonty i modernizacje. 

Wdrażanie programu „Otwarte boiska” dla młodzieży 
dzielnicowej 

Wniesienie interpelacji. 

ZDROWIE 
Zakup karetek i sprzętu dla oddziałów ratunkowych i 
doprowadzenie do zwiększenia ilości ratowników i 
skrócenia czasu oczekiwania na karetkę pogotowia 

Wniesienie interpelacji. 

Wyposażenie oddziałów Straży Miejskiej i Policji w 
automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) a 
także rozmieszczenie ich w punktach w których 
przemieszcza się duża ilość ludzi 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
poprawki. 

Partycypacja Miasta w budowie Zachodniego Wniesienie interpelacji. Niestety, 
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Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu zaniechanie budowy. 
Dobudowa skrzydła do budynku Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej przy ul. 
Mogileńskiej (80 miejsc) 

Wniesienie interpelacji. Zabezpieczenie 
środków na opracowanie kompletnej 
dokumentacji. 

Budowa nowego obiektu dla filii w Owińskach (90 
osób) 

Wniesienie interpelacji. Wybudowanie i 
otwarcie nowego skrzydła. 

Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej 
szpitala – standaryzacja ZOZ Poznań–Jeżyce oraz 
ZOZ Poznań ul. Szwajcarska 

Wniesienie interpelacji. W szpitalu im. 
F. Raszei: zmodernizowanie Oddziału 
Gastroenterologicznego, przebudowa 
Oddziału Ginekologii, rozpoczęcie 
modernizacji Oddziału Diabetologii i 
Chorób Wewnętrznych. W szpitalu im. 
J. Strusia: zmodernizowanie Oddziału 
Kardiologii, utworzenie Oddziału 
Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej, 
zakup różnej aparatury medycznej. 

Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego na 60 
miejsc z pełną infrastrukturą 

Wniesienie interpelacji. Otwarcie 
Centrum Zdrowia Psychicznego z 273 
łóżkami i 80 miejscami na oddziale 
dziennym. 

Kampanie w mediach przeciw uzależnieniom Wniesienie interpelacji. 
GOSPODARKA KOMUNALNA 

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej, w tym 
budowa systemów kanalizacji w dzielnicach 
peryferyjnych w oparciu o podział kosztów między 
Miasto a mieszkańców dopasowany do przeciętnej 
zamożności mieszkańców danej dzielnicy 

Wniesienie interpelacji. Podejmowanie 
poszczególnych interwencji. 

Dbanie o czystość terenów nadrzecznych Wniesienie interpelacji i wniosku. 
Program Wejścia/Wyjścia – oczyszczenie rzeki Warty 
przy wpływaniu na teren Poznania, jak i w momencie 
wypływania 

Wniesienie interpelacji. 

Oczyszczenie dna Warty Wniesienie interpelacji. 
Oczyszczenie cieków rzeki Cybiny i Bogdanki Wniesienie interpelacji. 
Instalowanie sezonowych (kwiecień – wrzesień) 
poidełek dla mieszkańców i zwierząt 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
poprawki. Tworzenie poidełek w 
poszczególnych częściach miasta. 

SPORT I REKREACJA 
Wybudowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-
widowiskowej mieszczącej kilkunastotysieczną 
widownię (10.000-12.000), by móc organizować 
imprezy sportowe o najwyższej randze – MŚ, ME 

Wspieranie w mediach 
społecznościowych propozycji budowy 
hali. 

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
wokół Areny (modernizacja hali, budowa boisk 
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sportowych i nowoczesnych placów zabaw, 
modernizacja torów łuczniczych, basenu letniego) 
Rozbudowa i zwiększenie atrakcyjności kompleksu 
sportowego-rekreacyjnego wokół Stadionu 
Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 

Proponowanie dużych wydarzeń 
kulturalnych na Stadionie Miejskim 
przy ul. Bułgarskiej. Wniesienie 
poprawki. 

Budowa/rozbudowa kompleksu sportowego na 
Golęcinie 

Wspieranie na komisjach stanowiska 
społecznego odnośnie rozwoju 
infrastruktury sportowej na Golęcinie. 

Powstanie wielkiego parku rozrywki  
Rozbudowa toru narciarskiego na Malcie do 
podwójnej szerokości i podwójnej wysokości 

Wniesienie poprawki. 

Budowa sali gimnastycznej dla mieszkańców 
Krzesin, Pokrzywna, Garaszewa, Szczepankowa, 
Spławie i Krzesinek 

 

Budowa pływalni na os. Zwycięstwa Wniesienie interpelacji. 
Postawienie infrastruktury flowparku w Parku Jana 
Pawła II 

 

Stworzenie toru wrotkarskiego nad Maltą Wniesienie zapytania. Zaplanowanie 
przez POSiR budowy toru 
wrotkarskiego w Parku Kasprowicza w 
latach 2019-2020. 

Budowa centrum szkoleniowo-olimpijskiego piłki 
stołowej 

Wniesienie poprawki. 

Wybudowanie publicznego pola golfowego Zainicjowanie sesji wyjazdowej 
Komisji Polityki Przestrzennej. 
Prowadzenie rozmów nt. budowy 
publicznie dostępnego pola golfowego. 

Stworzenie toru do buli Wniesienie zapytania. Stworzenie 
torów do buli w Parku Górczyńskim, w 
Parku Wodziczki i przy pływalni letniej 
w Parku Kasprowicza. 

Tworzenie boisk sportowych do koszykówki, plaż do 
siatkówki i kortów tenisowych 

Wspieranie poszczególnych inicjatyw. 

Postawienie toitoi'ów przy Orlikach Wniesienie interpelacji. 
Budowanie górek saneczkowych w różnych punktach 
miasta (np. poprzez podwyższanie dotychczas 
istniejących wzniesień) 

Wniesienie interpelacji. 

Tworzenie skate parków Wniesienie zapytania. Wniesienie 
poprawki dot. rozbudowy skateparku na 
Piątkowie. 

Tworzenie siłowni zewnętrznych Wniesienie interpelacji. 
Stawianie ścian wspinaczkowych Wniesienie interpelacji. 
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Tworzenie ścieżek biegowych Wniesienie zapytania. 
Budowa toru przeszkód dla psów Przewidywanie budowy takiego toru w 

Parku Rekreacji Leśnej na 
Krzyżownikach. 

Dostosowanie koryta Warty do celów rekreacyjnych Wniesienie interpelacji. 
Bezpieczna Warta – tworzenie (dostosowanie dna, 
ograniczenie ogrodzeniem) zamkniętych, płytkich 
kąpielisk w oczyszczonej rzece Warcie 

Wniesienie interpelacji. Wpisanie 
utworzenia kąpieliska nad Wartą do 
wieloletnich planów miasta. 

Utworzenie bezpośredniego ciągu komunikacyjnego 
dla kajakarzy pomiędzy rzeką Wartą a Jeziorem 
Maltańskim, m. in. poprzez budowę nowego cieku 
wodnego lub umożliwienie komunikacji rzeką 
Cybiną 

Wniesienie zapytania. 

Wybudowanie wypożyczalni sprzętu wodnego nad 
Wartą 

Wniesienie zapytania. Otwieranie 
sezonowych wypożyczalni sprzętu 
wodnego nad Wartą: na Chwaliszewie, 
Szelągu i Starym Porcie. 

Tworzenie placów gier i zabaw dla dzieci Wniesienie interpelacji, składanie 
wniosków. 

Sytuowanie palenisk (miejsc na ogniska) dla 
mieszkańców 

Wniesienie interpelacji. Powstanie 
dwóch stref biwakowych nad Wartą. 
Tworzenie strefy do grillowania nad 
Jeziorem Strzeszyńskim. 

Wykorzystanie pływalni w Parku Kasprowicza na 
cele rekreacyjne 

Remont pływalni w Parku Kasprowicza 
i wykorzystanie jej na cele rekreacyjne. 

Odbudowa Ośrodka Harcerskiego ZHP Poznań Nowe 
Miasto 

 

KULTURA 
Wybudowanie dużych obiektów architektonicznych, 
które przyciągną turystów do Poznania (np. 
Jerozolimskiego Łuku Triumfalnego będącego 
mosiężną bramą do Miasta, którego kolumny będą 
rozstawione po obydwu stronach ul. Święty Marcin 
na wysokości Auli Nowej Akademii Muzycznej; 
stworzenie Wielkiego Muzeum Miejskiego) 

Wniesienie poprawki. 

Aktywne wykorzystywanie symboli marketingowych 
Poznania 

Wniesienie interpelacji. 

Wsparcie, reaktywacja oraz tworzenie Dzielnicowych 
Domów Kultury 

Współautorstwo i uchwalenie przez 
Komisję Kultury stanowiska w sprawie 
wsparcia rozwoju kultury w dzielnicach 
peryferyjnych. Wniesienie petycji dot. 
utworzenia centrum kulturalnego na 
Podolanach; zabezpieczenie w 
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Wieloletniej Prognozie Finansowej 
ponad10 mln zł na ten cel. 

Modernizacja na cele edukacyjne i usługowe 
obiektów fortecznych 

Wniesienie interpelacji; podjęcie 
inicjatywy odnośnie rewitalizacji Fortu 
Va. 

Tworzenie muzeów lokalnych – związanych z 
historią poszczególnych dzielnic 

Wniesienie interpelacji; podjęcie 
inicjatywy stworzenia muzeum 
Piątkowa. 

Stworzenie Muzeum Figur Woskowych Historii 
Polski 

 

Odbudowa Pomnika Wdzięczności Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz odbudowa synagogi na rogu 
ul. Wronieckiej i ul. Stawnej (w tym wyposażenie jej 
w szklaną kopułę, Muzeum Historii Poznańskich 
Żydów, oraz przestrzeń, którą będzie użytkowała 
poznańska gmina żydowska) 

Wniesienie poprawki. 

Stworzenie muzeum – Domu Tramwajarza na 
Jeżycach 

Wspieranie na posiedzeniach Komisji 
Kultury inicjatyw kulturalnych zw. z 
Domem Tramwajarza. 

Rewitalizacja Starego Zoo Wniesienie zapytania. 
Termomodernizacja stajenek i budynku 
małpiarni. Utworzenie miejsca 
piknikowego. Zmodernizowanie 
ptaszarni. Modernizacja stawów. 
Modernizacja gadziarni. Aktualnie: 
tworzenie Muzeum Historii ZOO oraz 
Żółwiego domu. 

Odtworzenie starego, zabytkowego młyna w okolicy 
Wilczego Młyna 

Wniesienie interpelacji. 

Północne Kino Letnie - odtworzenie muszli 
koncertowej w parku przy hotelu Naramowice 

Dokonanie wizji lokalnej. 

Połączenie organizacyjne Wielkopolskiego Muzeum 
Walk Niepodległościowych z podobnymi muzeami w 
całej Wielkopolsce, celem stworzenia zintegrowanej 
przestrzeni historycznej Powstania Wielkopolskiego 

Wniesienie interpelacji. Przygotowanie 
przez WMN we współpracy z innymi 
jednostkami instalacji przestrzennej pn. 
„Wielkopolanie ku Niepodległości – w 
stulecie zwycięskiego powstania 1918-
1919”. 

Intensywna rozbudowa księgozbiorów Biblioteki 
Raczyńskich 

Popieranie poprawek zmierzających do 
zwiększenia nakładów na rozbudowę 
księgozbioru Biblioteki Raczyńskich. 

Wyposażanie wszystkich filii biblioteki Raczyńskich 
w nowoczesne komputery z dostępem do Internetu 
dla mieszkańców 

Wniesienie interpelacji. 
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Umieszczenie powiększalników tekstu Clear View 
HD w filiach biblioteki Raczyńskich, celem 
umożliwienia niedowidzącym zapoznawania się z 
tekstem 

Wniesienie interpelacji. Zwiększenie 
ilości audiobooków. 

Tworzenie punktów darmowego dostępu do WI-FI Wniesienie interpelacji. 
Ustawienie darmowo dostępnych betonowych słupów 
ogłoszeniowych w różnych punktach Miasta 

Wniesienie poprawki. 

Instalowanie specyficznych zegarów w przestrzeni 
miejskiej – np. wodnych, piaskowych, słonecznych 

 

Program Bezcenna Sztuka – w cenie jednego 
jednodniowego biletu, będzie można zwiedzić 
wszystkie muzea i galerie w Poznaniu 

Wniesienie interpelacji. Wyrażenie 
gotowości przez Muzeum 
Archeologiczne uczestnictwa w takim 
programie. 

Tworzenie w Mieście tras turystycznych Wniesienie interpelacji. Utworzenie 
Poznańskiego Szlaku Legend dla 
Dzieci; zaplanowanie utworzenia szlaku 
turystycznego obejmującego tematykę 
ludzi nauki, odkryć, wynalazków, 
tradycji akademickich i innowacyjności 
Poznania. 

Organizowanie lotów balonem nad Miastem Wniesienie zapytania. 
Intensyfikacja i koordynacja pokrywania muralami 
przestrzeni murów i ścian 

Wniesienie interpelacji. Powstanie 6 
murali w Poznaniu. Planowane w 2018 
r. powstanie 4 murali w Poznaniu. 

Wsparcie organizacyjno-finansowe operetki (Teatr 
Muzyczny), aby wystawiała repertuar musicalowy na 
światowym poziomie i przyciągała do Miasta 
turystów 

Wniesienie poprawki i przeznaczenie 
dodatkowych środków. 

Wprowadzenie wymogu przedstawienia do akceptacji 
władz Miasta treści, finansowanych ze środków 
samorządowych, spektakli, mających być 
wystawionymi w ramach Festiwalu Malta, celem 
wyeliminowania treści pornograficznych, 
propagujących przemoc, rasizm, czy cechujących się 
nietolerancją religijną 

Wniesienie interpelacji. 

Coroczne organizowanie w czerwcu koncertu 
gwiazdy światowego formatu za niską opłatą wstępu 
dla mieszkańców Poznania 

Wniesienie poprawki. 

PROGRAM WYBORCZY ODNOŚNIE PIĄTKOWA, PODOLAN, 
STRZESZYNA, KIEKRZA ORAZ KRZYŻOWNIK-

SMOCHOWIC 
PIĄTKOWO 
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Wybudowanie skweru (miniparku) na terenie przy 
przystanku przy ul. Stróżyńskiego / ul. Wilanowskiej 
z ogrodzeniem i małą architekturą 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie zapytania. 

Stworzenie Muzeum Piątkowa w murowanej 
(niższej) wieży telewizyjnej na Piątkowie wraz z 
punktem widokowym 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie petycji. 
Przekonanie aktualnego posiadacza 
niższej z wież RTV na Piątkowie 
Emitel S.A. do oddania jej do użytku 
publicznego, wykonanie ekspertyzy dot. 
kosztów remontu i przebudowy, 
zgłoszenie uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego odnośnie wykorzystania 
wieży RTV, uzyskanie deklaracji 
wsparcia od Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w zakresie 
przystosowania wieży do użytku 
publicznego. 

Wybudowanie parkingu wzdłuż Kościoła 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego od strony 
wschodniej 

Pośrednictwo w ustaleniach między 
PSM a parafią Miłosierdzia Bożego, i 
wybudowanie parkingu. 

Wybudowanie podziemnego parkingu buforowego 
przy zintegrowanym Dworcu Jana III Sobieskiego 
oraz powstanie specjalnej zatoki chwilowego postoju 
dla samochodów osobowych podwożących i 
odbierających pasażerów 

Wniesienie interpelacji. Wsparcie 
utworzenia parkingu przy PST 
Szymanowskiego. Wybudowanie 
parkingu Park&Ride przy PST 
Szymanowskiego. 

Rozwiązanie sprawy pojawiania się dzików na 
Piątkowie 

Wniesienie interpelacji. Rozmowy 
telefoniczne. Wniesienie zapytania. 
Spadek liczby pojawiających się 
osobników. 

Ochrona Żurawińca przed ruchem samochodowym i 
zabudową 

Wniesienie interpelacji. 

Stworzenie pełnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego na os. S. Batorego, w tym 
zawierającego siłownię zewnętrzną, miejsce do gry w 
koszykówkę, plac zabaw dla dzieci i górkę 
saneczkową 

Wniesienie poprawki budżetowej na 
330 tys. zł i uchwalenie jej przez Radę 
Miasta Poznania. Stworzenie koncepcji 
rozbudowy skateparku między os. S. 
Batorego a os. B. Śmiałego; planowana 
budowa na 2019 rok. 

Zielony tunel - zaprojektowanie i obsadzenie 
interesującą wizualnie zielenią korytarza PST od 
przystanku Sobieskiego aż do wiaduktu za 
przystankiem Słowiańska 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
poprawki. Przeprowadzenie rozmów z 
dyrektorem Zarządu Transportu 
Miejskiego i Zarządu Zieleni Miejskiej. 

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Kurpińskiego na os. B. Chrobrego 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
zapytania. 
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Lepsze oznakowanie przy głównych ulicach nazw 
osiedli oraz stawianie drogowskazów do budynków i 
instytucji (siedzib administracji osiedli, kościołów, 
posterunków Policji i Straży Miejskiej, siedziby 
Straży Pożarnej, szkół, etc.) 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
poprawki. 

Postawienie wiaty na przystanku autobusowym przy 
blokach OBCH nr 37-39 

Złożenie wniosku. Wiata postawiona. 

PODOLANY 
Wprowadzenie kursów szynobusa po torach PKP na 
trasie: centrum Poznania - Podolany - Strzeszyn - 
Złotniki - Oborniki (potencjalnie do Rogoźna i 
Chodzieży), połączonych z wybudowaniem 
przystanku kolejowego „Poznań - Podolany” przy 
torach kolejowych oraz podziemnego przejazdu 
samochodowego wraz z nitką dla pieszych na 
wysokości przejścia dla pieszych pomiędzy ul. 
Szczawnicką a ul. Owidiusza 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
zapytania. Zabezpieczenie środków w 
budżecie Poznania na lata 2018-2020 na 
współfinansowanie połączeń kursów 
szynobusa. Ustalenie z PKP budowy 
przystanku „Poznań – Podolany”. 
Zaplanowanie powstania dwóch 
bezkolizyjnych przejść pieszo-
rowerowych w rejonie węzła ul. 
Druskienicka oraz na przedłużeniu ul. 
Rabczańskiej. 

Budowa Domu Kultury Podolan połączonego z 
odbudową filii Biblioteki Raczyńskich, 
wygospodarowaniem salki dla seniorów oraz 
stworzeniem siedziby dla samorządowej rady osiedla 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
zapytania. Wniesienie petycji. 
Zgłoszenie poprawki budżetowej. 
Przygotowywanie dokumentacji 
projektowej. Zabezpieczenie środków 
finansowych w kwocie ponad 10 mln 
PLN. Wybranie miejsca inwestycji 
(przy SP62, w formie rozbudowy 
szkoły). Przygotowanie koncepcji. 
Sprzedaż działek celem pozyskania 
środków na inwestycję.  

Utworzenie zintegrowanego projektu kanalizacji, 
chodników i ulic 

Wniesienie poprawki. Podjęcie przez 
Radę Miasta Poznania uchwały nr 
LIV/982/VII/2017 z dnia 26.09.2017r. 
przewidującej podłączenie do 
kanalizacji sanitarnej nieruchomości na 
kilkunastu ulicach. Opracowanie 
dokumentacji dla budowy kanalizacji 
deszczowej w ul. Zakopiańskiej na 
odcinku od ul. Biskupińskiej do posesji 
nr 177. Wniesienie interpelacji. 
Wniesienie zapytania. Budowa 
chodników na ul. Krynickiej i ul. 
Dukielskiej. 
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Stworzenie terenu rekreacji dla młodzieży przy ul. 
Druskienickiej 

Wniesienie zapytania. Utworzenie 
parku aktywności fizycznej. W roku 
2015 na terenie przy stawie Wierzbak 
przy ul. Druskienickiej wybudowano 
park aktywności fizycznej. W ramach 
prowadzonych prac wykonano alejkę 
spacerową o nawierzchni mineralnej, 
zamontowano elementy ścieżki 
sprawnościowej (manualbox, grindbox, 
ławka, poręcz prosta, równoważnia 
sprawonościowa), urządzenia parku 
aktywności fizycznej „street workout”, 
a także zjazd linowy, kosze i ławki. 
Ponadto wybudowano boisko do 
koszykówki oraz toaletę dla psów. 
W roku 2016 wybudowano ścieżkę z 
kostki betonowej oraz 2 zejścia do 
pomostu od strony ul. Druskienickiej. 

Budowa chodnika do przychodni lekarza rodzinnego 
na ul. Druskienickiej wraz z budową małego ronda 
przy wylocie ul. Zakopiańskiej na ul. Druskienicką 

Wniesienie poprawki. 

Połączenie ul. Jasielskiej z ul. Obornicką i z ul. 
Lutycką 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Złożenie wniosku o 
wywołanie prac nad miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zobowiązanie przez 
Miasto inwestora do budowy 
przedłużenia ul. Jasielskiej do ul. 
Lutyckiej. 

Poprowadzenie ścieżki rowerowej do centrum - 
wybudowanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. 
Druskienickiej, ul. Szczawnickiej i ul. Podolańskiej 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
zapytania. Przyjęcie w uchwale nr 
XLVIII/843/VII/2017 z dnia 
16.05.2018r. planów połączenia 
Podolan z centrum drogą rowerową 
wzdłuż ul. Strzeszyńskiej, Juraszów i 
Witosa. 

Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym przez 
ul. Lutycką 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie petycji. Udział 
w konsultacjach społecznych. 
Zaplanowanie środków pieniężnych na 
budowę wiaduktu. Wykonanie 
koncepcji sytuacyjno-wysokościowej 
oraz analiza koncepcji układu 
drogowego. 



 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI 2014-2018  

 

152 | S t r o n a  
 

STRZESZYN 
(jw.) Stworzenie ścieżki rowerowej z ul. 
Biskupińskiej do plaży w Strzeszynku 

Wniesienie poprawki. Opracowanie 
dokumentacji na budowę na odcinku 
wzdłuż ul. Koszalińskiej od ul. 
Biskupińskiej do ul. Krajeneckiej. 

Rozszerzenie trasy autobusu 46 o Strzeszyn Grecki Wniesienie poprawki. Wniesienie 
zapytania. Połączenie Strzeszyna 
Greckiego z pętlą Połabska linią nr 170. 

Kontynuacja budowy ul. Literackiej aż do ul. 
Biskupińskiej 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
wniosku. Wniesienie zapytania. 
Dwukrotne utwardzenie tłuczniem. 
Planowane wybudowanie drogi na 
fragmencie od ul. Poetyckiej do ul. 
Biskupińskiej. 

Budowa nowego przedszkola Wybudowanie nowego przedszkola. 
Dokończenie ronda przy zbiegu ulic M. Wańkowicza 
i A. Fieldorfa 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie zapytania. 
Budowa chodnika przy 
niedokończonym rondzie. 

Wprowadzenie kursów szynobusa po torach PKP na 
trasie: centrum Poznania - Podolany - Strzeszyn - 
Złotniki - Oborniki (potencjalnie do Rogoźna i 
Chodzieży), połączonych z wybudowaniem 
przystanku kolejowego „Poznań - Podolany” przy 
torach kolejowych oraz podziemnego przejazdu 
samochodowego wraz z nitką dla pieszych na 
wysokości przejścia dla pieszych pomiędzy ul. 
Szczawnicką a ul. Owidiusza 

Wniesienie interpelacji. Zaplanowanie 
wybudowania przystanku „Poznań – 
Podolany” i „Poznań – Druskienicka” 
oraz uruchomienia Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej na tej trasie. 

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wańkowicza i ul. 
Hezjoda 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie zapytania. 
Złożenie wniosku. Planowane na 
wrzesień 2018 roku dokończenie 
budowy ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ul. Wańkowicza od ul. 
Biskupińskiej do ul. Tołstoja. 

Położenie chodnika dookoła szkoły na ul. Hezjoda Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie zapytania. 

Stworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 
Koszalińskiej i ul. Golęcińskiej 

Wniesienie poprawki. Wykonanie ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 
Koszalińskiej. Przyjęcie w uchwale 
RMP nr XLVIII/843/VII/2017 z dnia 
16.05.2017r. przebiegu drogi rowerowej 
od ul. Koszalińskiej do ul. Warmińskiej; 
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zaprojektowanie drogi rowerowej w 
analizie koncepcyjnej „Przebudowa ul. 
Lutyckiej w ciągu DK 92”. 

(jw.) Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym 
przez ul. Lutycką 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie petycji. Udział 
w konsultacjach społecznych. 
Zaplanowanie środków pieniężnych na 
budowę wiaduktu. Wykonanie 
koncepcji sytuacyjno-wysokościowej 
oraz analiza koncepcji układu 
drogowego. 

KIEKRZ 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną 
przebudową układu drogowego 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie zapytania. 
Złożenie wniosku. Opracowywanie 
dokumentacji projektowej. 
Zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej 11,8 mln PLN na budowę 
do końca 2020 roku. 

Trwałe rozwiązanie problemu rejonizacji - 
umożliwienie wspólnego chodzenia do szkół 
dzieciom z Kiekrza i Rokietnicy 

Rozmowy z dyrekcją – problem 
rejonizacji został rozwiązany. 

Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego nad 
Jeziorem Kierskim z ogólnodostępną plażą 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie zapytania. 
Składanie wniosków. Budowa alejek, 
kładki nad rowem melioracyjnym, 
postawienie placu z urządzeniami 
siłowni zewnętrznej, budowa miejsc 
parkingowych, wykonanie łąki 
kwietnej, posadzenie roślin. W 2018 
roku planuje się zamontowanie ławek, 
koszy na śmieci, tablic edukacyjnych, 
regulaminów parkowych, oraz zegara 
słonecznego. 

Stworzenie wspólnie z gminą Tarnowo Podgórne 
tramwaju wodnego przez Jezioro Kierskie od ul. 
Chojnickiej na wys. rzeczki Samicy (przystanek nr 1) 
do ul. Bagiennej w Tarnowie Podgórnym (przystanek 
nr 2) 

Wniesienie interpelacji. 

Zaprojektowanie i udostępnienie pieszych szlaków 
umożliwiających przejście dookoła jeziora 
Kierskiego 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie zapytania. 
Złożenie wniosku. Przygotowanie przez 
Miejską Pracownię Urbanistyczną 
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szczegółowej analizy możliwości 
przebiegu ringu pieszo-rowerowego 
wokół jeziora. Kontynuowanie prac w 
tym zakresie. 

Wybudowanie ścieżki rowerowej do centrum Miasta Wniesienie poprawki. 
Oczyszczenie Jeziora Kierskiego Wniesienie poprawki. Złożenie 

wniosku. Wniesienie zapytania. 
Ustabilizowanie sytuacji w zakresie 
pozwoleń wodno-prawnych; kontrola 
podmiotów zlokalizowanych nad J. 
Kierskim w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej. 

Wybudowanie kanału między Jeziorem 
Strzeszyńskim a Jeziorem Kierskim 

Wniesienie poprawki. 

KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 
Oczyszczenie Jeziora Kierskiego połączone ze 
zmodernizowaniem infrastruktury terenów plaży 

Wniesienie poprawki. Złożenie 
wniosku. Wniesienie zapytania. 
Promowanie projektu „Plażojada”. 
Ustawienie nowych koszy i ławek, 
stojaków na rowery, zamontowanie 
leżaków i punktu naprawy rowerów, 
wymiana części ogrodzenia, 
zamontowanie elementów 
zabawowych, zamontowanie zestawu 
do streetworkoutu oraz siłowni 
zewnętrznej, wyremontowanie schodów 
prowadzących na plac zabaw, 
zdemontowanie stałego kontenera. 

Tramwaj wodny - od plaży na Jeziorze Kierskim przy 
ul. Międzyzdrojskiej (przystanek nr 3 - por. program 
dla Kiekrza) do plaży przy molo na Jeziorze 
Strzeszyńskim (przystanek nr 4) 

Wniesienie interpelacji. 

Zbudowanie dialogu w sprawie pola golfowego i 
ostateczne ustalenie kwestii 

Analiza merytoryczna kwestii. 
Przeprowadzenie szeregu rozmów z 
mieszkańcami. Wniesienie petycji w 
sprawie przeznaczenia terenu dawnej 
szkółki leśnej na Krzyżownikach na 
Park Rekreacji Leśnej. 

Ustawienie po południowej stronie torów kolejowych 
ekranów akustycznych od ul. Lutyckiej do ul. 
Biskupińskiej 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
poprawki. 

Postawienie posterunku Policji Wniesienie poprawki. Pracowanie 
Mobilnego Komisariatu Policji na K-S. 
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Sportowe zagospodarowanie terenu przy dojściu ul. 
Lubowskiej do ul. Człuchowskiej 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
poprawki. 

Zintensyfikowanie dotychczasowej komunikacji 
autobusowej, a także zlikwidowanie białej plamy 
komunikacyjnej w rejonie ul. Sianowskiej - ul. 
Chodzieskiej 

Wniesienie interpelacji. Złożenie 
zapytania. Wzbogacenie się 
komunikacji autobusowej o osiem 
nowych linii: 801, 802, 803, 804, 811, 
812, 813 i 821. 

Utwardzenie powierzchni dróg, w tym dokończenie 
budowy nawierzchni na ulicy Sytkowskiej (od ul. 
Czarnkowskiej do ul. Lutyckiej) 

Wniesienie poprawki. Wniesienie 
interpelacji. Wniesienie zapytania. 
Remont fragmentów ulic: 
Białogardzkiej, Kołobrzeskiej, 
Maszewskiej, Budzyńskiej, 
Trzcianeckiej, Lubowskiej, 
Darłowskiej, Lęborskiej, Gorajskiej, 
Chodzieckiej, Trzebiatowskiej, 
Człuchowskiej. Opracowano 
dokumentację projektową dla 
przebudowy ul. Wejherowskiej-
Starogardzkiej-Pelpińskiej-Pniewskiej, 
przebudowy ul. Leśnowolskiej; 
przebudowy ul. Tczewskiej i 
Trzebiatowskiej. Trwa opracowanie 
dokumentacji projektowej dla ul. 
Łebskiej i ulic przyległych. 
Uwzględniona poprawka budżetowa na 
350 tys. zł na projekt budowy ul. 
Elbląskiej na odcinku od ul. Gniewskiej 
do ul. Polanowskiej. 

Stworzenie parkingu dla samochodów i rowerów 
przy stacji Poznań-Wola 

Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
zapytania. Zaplanowanie powstania 
przy stacji Poznań-Wola przystanku 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i 
stworzenie przy nim parkingów do 
2021 r. 

Budowa ścieżki rowerowej do centrum Poznania Wniesienie interpelacji. Wniesienie 
poprawki. Przyjęcie uchwały nr 
XLVIII/843/VII/2017 z dnia 
16.05.2017r., przewidującej połączenie 
Krzyżownik-Smochowic z centrum 
trasą rowerową Radial 1. 

Złagodzenie wymogów prawnych (zmiana 
miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego) 
odnośnie mieszkania na terenach działkowych na 
południowej stronie ul. J. H. Dąbrowskiego 

Wniesienie interpelacji. Doprowadzenie 
do złagodzenia polityki miasta 
względem kwestii meldunkowych na 
terenach działkowych. 
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