Podsumowanie działalności Rady Osiedla Sołacz VI kadencji
przypadającej na lata 2011-2015
Podstawowym dokumentem, w oparciu o który działa Rada Osiedla Sołacz jest Statut Osiedla
(uchwalony uchwałą nr LXXVI/1145/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31.08.2010r.)
Do zadań osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tworzenia więzi lokalnych
Funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej
Lokalnych dróg, chodników i parkingów
Oświaty, kultury, sportu i rekreacji
Ładu przestrzennego
Porządku i bezpieczeństwa
Stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków
Dbałości o mienie miasta
Usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta

W zakresie remontów dróg i chodników rada osiedla ściśle współpracuje z Zarządem Dróg
Miejskich, który na podstawie algorytmu, biorącego pod uwagę m.in. długość i ilość chodników znajdujących się na osiedlu, wylicza wysokość środków finansowych na dany rok jakie
Rada Osiedla może przeznaczyć na remonty chodników.
Plan finansowy osiedli naliczany jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców, powierzchni
danego osiedla i od dochodu z podatku od nieruchomości. Wysokość planów finansowych
Osiedla Sołacz w minionej kadencji:
2011 rok: 85.323,00 zł
2012 rok: 184.267,00 zł
2013 rok: 197.397,00 zł
2014 rok: 202.211,00 zł
W kończącej się VI kadencji przypadającej na lata 2011-2015 Rada Osiedla Sołacz zrealizowała:
1) Remont chodnika przy ul. Mazowieckiej na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Niestachowskiej strony północna i południowa. Przy niewielkim budżecie jakim co roku dysponuje RO Sołacz, przez trzy lata 2012-2014 systematycznie przekazywane były środki
do Zarządu Dróg Miejskich dzięki czemu udało się zrealizować to przedsięwzięcie.
2) Modernizacja placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego. Począwszy od roku 2012 rada
osiedla przekazywała do Zarządu Zieleni Miejskiej środki na modernizację placu zabaw
dzięki czemu ustawiono zestaw zabawowy, piaskownicę podwójną, huśtawki, bujaki.
Członkowie rady we własnym zakresie odnowili ławki i tablice informacyjne. Rada Osiedla w dalszym ciągu przeznacza środki na utrzymywanie czystości i zieleni na obiekcie
i ma nowe pomysły na to, aby plac zabaw wyglądał jeszcze ładniej.
3) Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego. Pamiętając również o osobach starszych w latach 2013-2014 rada osiedla przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa wybudowała siłownię zewnętrzną, na której miesz-

kańcy mogą usprawniać swoją kondycję fizyczną. Siłownia i teren wokół również utrzymywane są ze środków osiedla.
4) Na wniosek mieszkańców ulicy Dojazd 30, Rada Osiedla w latach 2013-2014 w porozumieniu z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych wybudowała boisko sportowe
oraz ustawiła urządzenia zabawowe przy ul. Dojazd 30. Utrzymywanie obiektu finansowane jest ze środki osiedla.
5) Mając na uwadze brak boiska przyszkolnego w Gimnazjum nr 63 przy ul. Drzymały
i związane z tym niedogodności dla uczniów, w latach 2013 – 2014 rada osiedla przeznaczała środki na modernizację boiska przy Gimnazjum nr 63. Dzięki tej inwestycji
szkoła obecnie jest w posiadaniu jednego z największych boisk przyszkolnych w Poznaniu.
Poza działaniami inwestycyjnymi Rada Osiedla Sołacz:
-

w 2013 r. dofinansowała zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Parku Sołackim,
w 2013 r. dofinansowała zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce,
latach 2011-2014 wspierała finansowo zajęcia psychoruchowe dla dzieci w Przedszkolu
nr 3 przy ul. Dojazd,
w latach 2013-2014 współfinansowała naprawę schodów w przedszkolu nr 3 przy ul. Dojazd,
dwukrotnie w latach 2011-2012 zorganizowała dla mieszkańców wywóz śmieci wielkogabarytowych,
ponadto, co roku z inicjatywy osiedla w lipcu i w sierpniu co niedzielę odbywają się
Koncerty Sołackie, w okresie zimowych i letnich wakacji zajęcia dla dzieci, igrzyska dla
przedszkolaków, konkursy plastyczne i poetyckie, a także prelekcje z zakresu zdrowia dla
osób starszych, od dwóch lat rada osiedla we własnym zakresie organizuje spotkanie jasełkowe dla dzieci z ubogich rodzin i osób starszych.

W minionej kadencji odbyły się 52 sesje rady osiedla, na których podjęto 103 uchwały. Rada
Osiedla opiniowała wnioski w zakresie sprzedaży działek miejskich na osiedlu, urządzania
zieleni, ustawiania znaków drogowych, granic obwodów szkół, brała udział w komisjach
konkursowych dla wyboru dyrektorów placówek oświatowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Rada Osiedla podjęła działania mające na celu ograniczenie ruchu rowerowego w Parku Sołackim, w którym jest zakaz poruszania się na rowerze.
Podczas uchwalania studium wnioskowała o ochronę przed zabudową zachodniego klina zieleni.

