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       Oddajemy w Państwa ręce Sprawozdanie Rady Osiedla Podolany za rok 2021. Pomimo 
niesprzyjających warunków Zarząd i Rada Osiedla Podolany cały czas pracowały, aby 
zrealizować założone cele oraz spełnić oczekiwania mieszkańców. Rozbudowa SP 62 
jest już na finiszu, pojawiły się nowe drogi i chodniki. Już po raz 13 pozyskaliśmy środki 
z  Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - tym razem na wyposażenie nowo powstającej 
auli oraz na zagospodarowanie skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej. Bierzemy 
aktywny udział w przygotowaniu nowego projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta. Centrum Inicjatyw Lokalnych rozpoczęło 
swoją działalność pełną parą - jedną z pierwszych inicjatyw była koordynacja pomocy dla 
uchodźców. Mamy nadzieję, że nasze działania widać każdego dnia. Witamy wszystkich 
nowych mieszkańców Podolan oraz gości z Ukrainy.  Szczególne podziękowania składam 
na ręce radnych oraz członków Zarządu za ich społeczną wrażliwość i zaangażowanie oraz 
życząc dużej dawki energii na przedłużoną przez Radę Miasta o rok kadencję. 
A nam wszystkim życzę z całego serca POKOJU NA ŚWIECIE i czerpania radości z drobnych 
rzeczy…

Elżbieta Sobkowiak,
przewodnicząca Zarządu Osiedla Podolany
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UCHWAŁA NR XIX/93/VII/2022
RADY OSIEDLA PODOLANY

z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 
2021

Na podstawie § 32 ust. 3 pkt 8, w związku z § 25 ust. 1 uchwały nr LXXVI/1146/V/2010 Rady 
Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Podolany 
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r., Nr 243 poz. 4521), uchwala się, co następuje:

§ 1
Postanawia się przyjąć sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za rok 2021, 
stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
Jarosław Południkiewicz

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA PODOLANY

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 
2021

Zgodnie z § 32 ust. 3 pkt 8 Statutu Osiedla Zarząd zobowiązany jest do przygotowania 
rocznego sprawozdania ze swojej działalności i przedłożenia go Radzie nie później niż do 
końca lutego.
Rada po zapoznaniu się ze sprawozdaniem postanowiła je przyjąć, podejmując w tym 
zakresie stosowną uchwałę, mając na uwadze § 25 ust. 1 Statutu Osiedla stanowiący, że 
Rada wypowiada się i podejmuje rozstrzygnięcia poprzez uchwały.

Wnioskodawca
Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Elżbieta Sobkowiak
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I. WSTĘP
1. 24 marca 2019 mieszkańcy Osiedla 

Podolany wybrali 15-osobową Radę 
Osiedla VII kadencji na lata 2019-2023. 
Dziękujemy za udział w wyborach.

2. 24 kwietnia 2019 przewodniczącym Rady 
został wybrany Jarosław Południkiewicz, 
jego zastępcą Piotr Zubielik, a funkcję 
Przewodniczącej Zarządu powierzono 
Elżbiecie Sobkowiak.

3. 14 maja powołano Zarząd Osiedla 
w  składzie: Grażyna Dudzińska (zastępca 
Przewodniczącej), Dorota Cymerys, 
Artur Kosonowski i Krzysztof Ratajczak 
(członkowie).

4. Zgodnie z obowiązującym Statutem 
Osiedla, Zarząd jako organ wykonawczy 
jest zobowiązany do realizacji zadań 
bieżących Osiedla. Należą do nich m.in.:  
przygotowywanie projektów i  realizacja 
uchwał Rady Osiedla, zarządzanie mieniem 
przekazanym Osiedlu, zapewnienie obiegu 
informacji pomiędzy organami Osiedla 
a mieszkańcami.

5. Statystyki 2021 roku:
• Rada Osiedla podjęła 36 uchwał,
• Zarząd Osiedla podjął 15 uchwał,
• Zarząd Osiedla wysłał 128 pism do wydziałów, 
miejskich jednostek organizacyjnych oraz 
innych podmiotów.
• Wpłynęły 155 pisma w sprawach dotyczących 
Osiedla.

II. PODOLANY W LICZBACH
1. Powierzchnia: 5,3 km2

2. Mieszkańcy: 8.475

III. BUDŻET 2021
1. Budżet Rady Osiedla, przyznany przez Radę 

Miasta Poznania, wyniósł: 538.743 zł, w tym: 
- Naliczone proporcjonalnie do liczby ludności 
i powierzchni: 71 680 zł, 
- Naliczone z tytułu udziału w podatku od 
nieruchomości: 461 112 zł,
- Środki niewykorzystane z poprzednich lat: 
5 951 zł,

1. Środki przeznaczone na remonty ulic 
i chodników 5 600 zł.

2. Środki przeznaczone na remonty placówek 
oświatowych: 101 949 zł.

3. Środki przeznaczone na budowę dróg 
lokalnych: 2  212  000 zł (budżet 4-letni na 
lata 2020-2023).

IV. DODATKOWE ŚRODKI Z BUDŻETU 
MIASTA

Na lata 2020 - 2022
•	 5	 266	 221	 zł - „Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej 
wraz z pomieszczeniami na potrzeby 
Biblioteki Raczyńskich”. 

•	 5	156	448	zł	- „Rozbudowa ZSzP nr 15 przy 
ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami 
na potrzeby Biblioteki Raczyńskich” (od 1 
września 2021 r. SzP 62 zmieniła nazwę na 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15).

•	 Razem:	 10	 422	 669	 zł. Prace budowlane 
zostaną zakończone w I połowie 2022 r. 

Do roku 2019
•	 600	 000,00	 zł	 - „Budowa ul. Kaczmarka”. 

Zadanie zakończono w 2021 r.
•	 1	 668	 000,00	 zł - „Odwodnienie ul. 

Zakopiańskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej 
do ul. Morszyńskiej”. Aquanet jako inwestor 
zastępczy wykonał odwodnienie w ul. 
Zakopiańskiej wraz z budową kanalizacji 
sanitarnej. Zadanie zakończone w 2021 r.

•	 750 000,00	zł	- „Przebudowa ulicy Dukielskiej 
i Krynickiej” na dokończenie inwestycji 
prowadzonych wspólnie z  Aquanet S.A. 
Zadanie zakończono w 2020 r.
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V. DODATKOWE ŚRODKI POZYSKANE
Z GRANTU

Na rok 2021
•	 209  500,00	 zł	 – „Modernizacja boisk na 

terenie Szkoły Podstawowej Nr 62” (w tym 
205.700 zł z budżetu Miasta Poznania, 
3.600 zł darowizna Rady Rodziców SP 62 
oraz 200 zł darowizna Stowarzyszenia 
Zielone Podolany - dziękujemy!). Zadanie 
wykonano w 2021 r. W ramach prac wy-
mieniono nawierzchnię małego boiska 
oraz wykonano modernizację oświetlenia i 
ogrodzenia boisk.

VI. DODATKOWE ŚRODKI POZYSKANE 
W RAMACH POZNAŃSKIEGO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO

Na rok 2022
•	 2 000 000,00	zł - wspólny projekt 9 osiedli: 

„Zielone FYRTLE! Niech połączą nas drzewa” 
(m.in. 164 278 zł na zagospodarowanie 
skweru przy ul. Karpińskiej).

•	 600 000,00	zł	 - wspólny projekt 4 osiedli: 
„Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato 
Kiekrz / Smochowice / Strzeszyn / Podolany” 
(m.in. 50.000 zł na imprezy dla Podolan).

•	 555 000,00	zł	 - wspólny projekt 4 osiedli: 
„Szkołą z kulturą” (m.in. 250.000 zł na 
wyposażenie nowej auli w ZSP nr 15 na 
Podolanach).

Na rok 2021
•	 2 000 000,00	zł	- wspólny projekt 9 osiedli: 

„Zielone FYRTLE! Niech połączą nas drzewa” 
(m.in. 223.000 zł na zieleń na ul. Jasielskiej 
- projekt został częściowo zrealizowany 
w 2021 r.).

•	 600 000,00	zł	- wspólny projekt 4 osiedli: „Fe-
stiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz 
/ Smochowice / Strzeszyn / Podolany” (m.in. 
150.000 zł na imprezy z okazji 100-lecia Po-
dolan - projekt został zrealizowany w 2021 r.)

•	 555  000,00	 zł	 - wspólny projekt 4 osie-
dli: „Profesjonalne wybiegi dla psów” (m.in. 
250.000 zł na wspólny plac zabaw dla psów 
ze Strzeszyna i Podolan, przy torach kolejo-
wych - projekt w trakcie realizacji).
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Na rok 2020
•	330 000,00	zł	 - „Podolany SP 62: malowanie 

klas c.d.”. Projekt został zrealizowany latem 
2020 r.

VII. ZREALIZOWANE ZADANIA 
INWESTYCYJNE

1. Budowa ul. Kaczmarka - etap II - mieszkańcy 
zyskali nową ulicę wraz z chodnikiem oraz 
oświetleniem.

2. Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni 
(m.in. ul. Strzeszyńska oraz Jasielska).

3. Montaż elementów uspokojenia ruchu 
(m.in. strefa Tempo 30 na dziewięciu 
ulicach).

4. Zakup i montaż kubłów na odpady.

VIII. ZREALIZOWANE ZADANIA 
REMONTOWE
1. Remont fragmentu chodnika ul. Iwonickiej 

(odc. Strzeszyńska - Cieplicka).
2. Szkoła Podstawowa nr 62: remont 

sanitariatów.
3. Przedszkole nr 142: remont sal 

dydaktycznych.

IX. ZREALIZOWANE ZADANIA BIEŻĄCE
1. Uroczyste	 obchody	 z	 okazji	 100-lecia	

powołania	Podolan:	
– FESTIWAL PODOLANY w dniu 21 sierpnia 

/ MEZO / SARSA / ENEJ
– FESTYN FAMILIJNE PODOLANY w dniu 5 

września / pokazy iluzji / pokazy ognia / 
konkursy i atrakcje dla całych rodzin.

2. Podolańska Akcja Krwiodawstwa (4 
września 2021).

3. Wiosenna i Jesienna Akcja Sprzątania 
Świata (wspólnie z mieszkańcami).

4. Konkurs Zielony Poznań.
5. Klub Seniora - organizacja warsztatów 

artystycznych: kursu kroju i szycia / 
rękodzieła artystycznego / malowania na 
jedwabiu / wernisażu prac seniorek oraz 
gimnastyki.

6. Współorganizacja - wraz z Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów 
OSTO - konkursu na zagospodarowanie 
skweru przy ulicy Karpińskiej. Wpłynęło 
11 prac, wybrano 3 zwycięskie koncepcje, 
które staną się inspiracją do przygotowania 
ostatecznego projektu skweru.

7. Organizacja spotkania z mieszkańcami pod 
Pomnikiem Poznańskich Harcerzy w dniu 
11 listopada.

8. Ochrona kasztanowców przed 
szrotówkiem.

9. Zakup odblasków dla dzieci w celu 
poprawy bezpieczeństwa.

10. Biuletyny, ulotki, plakaty o tematyce 
osiedlowej, materiały na 100-lecie 
Podolan.

11. Bieżąca dbałość o zieleń, porządek na 
osiedlu, park, skwery i place zabaw.

X. DOKONANIA POZAINWESTYCYJNE
1. Powstanie Centrum Inicjatyw 

Lokalnych Podolany w  celu 
realizacji inicjatyw mieszkańców.

2. Spotkanie z Prezydentem 
Miasta Jackiem Jaśkowiakiem 
i omówienie najważniejszych problemów 
osiedla (czerwiec 2021, tryb online).

3. Udział w pracach dotyczących nowego 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Poznania.

4. Współpraca z Aquanet S.A. w zakresie 
rozbudowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej.

5. Współpraca z Aquanet Retencja w zakresie 
potrzeb związanych z retencją wód 
opadowych (m.in. trwają prace w celu 
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wybudowania dodatkowego zbiornika 
retencyjnego przy ul. Straży Ludowej).

6. Wniosek o nazwanie skweru przy ul. 
Karpińskiej imieniem harcmistrza Teodora 
Łagody.

7. Społeczna kontrola realizacji umów 
pomiędzy Miastem a deweloperami na 
wykonanie elementów infrastruktury 
drogowej.

8. Współpraca z ZDM w zakresie realizacji 
infrastruktury drogowej.

9. Współpraca z ZZM w zakresie opieki nad 
terenami zieleni.

10. Współpraca z ZTM w zakresie optymalizacji 
tras i kursów autobusów, wymiany wiat 
przystankowych oraz uporządkowania 
nazewnictwa przystanków. 

11. Udział w pracach dotyczących ewaluacji 
jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

12. Coroczna konserwacja cieku Wierzbak oraz 
zgłoszenia zanieczyszczeń cieku.

13. Prace projektowe dotyczące budowy 
wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej (od 
Strzeszyńskiej do Koszalińskiej) wraz 
z  przedłużeniem Al. Solidarności (od ul. 
Dojazd do Lutyckiej) oraz ul.  Jasielskiej 
(do Lutyckiej), a także wiaduktu w  ciągu 
Golęcińskiej wraz z przebudową 
ul.  Podolańskiej. Miasto uzyskało decyzję 
o warunkach środowiskowych dla tej 
inwestycji (grudzień 2021).

14. Liczne wnioski i uwagi dotyczące 
realizowanych i planowanych inwestycji na 
terenie Osiedla.

15. Liczne wnioski do Miejskiego Inżyniera 
Ruchu w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu drogowego.

16. Utrzymanie stałego porządku na terenie 
osiedla.

17. Wnioski o rozbudowę oświetlenia na 
terenie Osiedla.

XI. MEDIA I KONTAKT Z MIESZKAŃCAMI
1. Dyżury radnych (każdy pierwszy 

wtorek miesiąca w ciągu roku 
szkolnego, w  godz. 19-20, SP62, sala nr 

8 lub online, w  zależności od sytuacji 
epidemiologicznej)

2. Witryna internetowa:www.ropodolany.pl
3. Profil facebook/Rada Osiedla Podolany
4. Poczta elektroniczna: biuro@ropodolany.pl
5. Biuletyn Rady Osiedla rozprowadzany do 

każdego domu/mieszkania na osiedlu 
dwukrotnie w ciągu roku (Biuletyn 
Wiosenny i Jesienny)

6. W ramach współpracy z bezpłatną gazetą 
“Fachowcy w mieście” (fachowcywmiescie.pl) 
artykuły o sprawach osiedla rozprowadzane 
do każdego domu i mieszkania co miesiąc. 
Dziękujemy wydawcy za wspieranie inicjatyw 
lokalnych.

XII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Udział w pracach komisji wspólnej 

Rad Osiedli i Policji na Jeżycach nt. 
bezpieczeństwa osiedli.

2. Dobra współpraca ze Strażą Miejską Miasta 
Poznania. W roku 2021 zgłoszono 830 
interwencji na terenie Podolan, w tym 370 
dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym, 
175 ochrony środowiska, 92 zwierząt, 23 
awarie techniczne, 1 pożar, 19 zagrożenia 
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życia i zdrowia, 25 zakłócenia porządku, 
125 pozostałe. Dofinansowaliśmy zakup 
pojazdu dla SM.

3. Liczne wnioski do MIR, ZDM, Policji, Straży 
Miejskiej dotyczące bezpieczeństwa, 
stanu dróg, porządku i czystości itp., 
(m.in. zgłoszenia dziur w jezdni, braków 
lub błędów w  oznakowaniu, naruszania 
porządku, wysypisk śmieci, itp.).

XIII. WSPÓŁPRACA
1. z Prezydentem Miasta i jego zastępcami
2. z Radą Miasta Poznania,
3. z Wydziałem Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta Poznania,
4. z Parafią Matki Bożej Pocieszenia na 

Podolanach,
5. z Dyrekcją Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 15,
6. Ze Stowarzyszeniem Budowy Ulicy Anny 

Danysz,
7. ze Stowarzyszeniem Zielone Podolany,
8. ze Stowarzyszeniem Twórców 

i Sympatyków Kultury,
9. z lokalnymi firmami - firmom SPAR, HOTEL 

ILONN, Pekabex oraz EBF Development 
dziękujemy za ogromną pomoc 
w  organizacji wydarzeń z okazji 100-lecia 
powołania Osiedla.

10. z Zarządem Zieleni Miejskiej,
11. z Zarządem Dróg Miejskich,
12. z Zarządem Transportu Miejskiego,
13. z Radami Osiedli: Strzeszyn, Kiekrz, 

Krzyżowniki-Smochowice, Sołacz,
14. ze Związkiem Harcerstwa Polskiego 

hufiec Poznań – Jeżyce (szczep Herculesa 
Podolany-Strzeszyn, Krąg Seniorów) oraz 
Scout Camp Strzeszynek.

XIV. PLANY NA 2022 ROK
1. Zakończenie rozbudowy szkoły wraz 

z  aulą i pomieszczeniami filii Biblioteki 
Raczyńskich.

2. Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. 
Karpińskiej (za placem zabaw), ze środków 
wygranych w PBO 2022.

3. Ciąg dalszy budowy i modernizacji jak 
największej liczby dróg osiedlowych, 
chodników i oświetlenia, m.in.:

– budowa fragmentu ulicy Krynickiej (odc. 
Zakopiańska - Czorsztyńska).
– budowa fragmentu ulicy Nałęczowskiej 
(odcinek Krynicka - Iwonicka).
– budowa fragmentu ulicy Anny Danysz - 
w  ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 
Budowy Ulicy Danysz.
4. Rozwój Centrum Inicjatyw Lokalnych
5. Dalszy rozwój działalności Klubu Seniora.
6. Zakup i montaż koszy na śmieci c.d.
7. Propagowanie Kolei Metropolitalnej 

jako środka transportu miejskiego oraz 
dalsze prace nad powstaniem przystanku 
Druskienicka.

8. Posadzenie jak największej liczby drzew 
i zieleni na terenie osiedla.

9. Wspieranie inicjatyw lokalnych, 
stowarzyszeń mieszkańców.

10. Realizacja kolejnych imprez integracyjnych 
dla mieszkańców, dzieci i seniorów 
z Podolan.

11.  Edukacja ekologiczna mieszkańców, 
dbałość o zieleń i czyste powietrze na 
osiedlu.

12. Dbałość o równomierny rozwój osiedla.
Serdecznie witamy

nowych mieszkańców Podolan 
i zapraszamy do aktywnego udziału

w życiu Osiedla,
a wszystkim dziękujemy
za życzliwość i wsparcie.
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Zapraszamy do zapoznania się z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, które zostały zamieszczone na stronie 
mpu.pl. Można składać opinie do dnia 6 maja br. Aktualnie trwa II etap konsultacji społecznych.



URBANISTYKA

10



WYDARZENIA

11

24 kwietnia br., z inicjatywy druha Stankowskiego, wspólnie z Radą Osiedla Strzeszyn, 
zorganizowaliśmy - dla	 mieszkających	 w	 okolicy	 gości	 z	 Ukrainy - spotkanie przy ognisku 
w bazie Scout	Camp	nad Jeziorem Strzeszyńskim. Większość to bardzo miłe panie z dziećmi, które 
prosiły przekazać swoją ogromną wdzięczność za pomoc udzielaną im w tak trudnych czasach. Przy 
okazji, warto wspomnieć o miejscu naszej imprezy. Scout Camp (scoutcamp.pl) to idea Fundacji 
Wspólny Nurt, której celem jest zanurzenie się w klimacie skautowo-kempingowego spokoju, 
ciepła ogniska i wspólnoty. Przy wsparciu członków Szczepu Herkulesa Podolany-Strzeszyn oraz 
innych instytucji wszechstronnie edukuje i szerzy ideę slow-life. Miejsce to jest idealne na imprezy 
na świeżym powietrzu, także komercyjne. Dziękujemy Wam za gościnę!
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA PODOLANY
Wydawca: Miasto Poznań - Osiedle Podolany,

Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20,61-706 Poznań
Materiały: Rada Osiedla Podolany, biuro@ropodolany.pl

Skład	i	druk: Digital Art Studio, www.digitalartstudio.pl
Nakład: 5000 egzemplarzy


