
Sprawozdanie 

z działalności Zarządu Osiedla Wilda za rok 2019 
 

Obecny Zarząd Osiedla Wilda został powołany na I Sesji Rady Osiedla Wilda 

16 kwietnia 2019 r. W skład Zarządu wchodzą: 

 

 Anna Gawrysiak-Knez (Przewodnicząca), 

 Halina Górecka (Zastępczyni Przewodniczącej), 

 Karolina Górska (Zastępczyni Przewodniczącej), 

 Sylwia Stec (Zastępczyni Przewodniczącej), 

 Marek Pluta (Zastępca Przewodniczącej), 

 Katarzyna Napierała (Członkini Zarządu), 

 Jan Felcyn (Członek Zarządu). 

 

Zarząd Osiedla zebrał się na 4 posiedzeniach w dniach: 8 sierpnia, 5 września, 

31 października oraz 28 listopada 2019 r. W trakcie posiedzeń podjęto z upoważnienia Rady 

Osiedla 7 uchwał: 

 uchwała nr 1/III/2019 w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych 

do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, 

 uchwała nr 2/III/2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta 

Poznania w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie miasta Poznania, 

 uchwała nr 3/III/2019 w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Dom Tańca 

na realizację projektu „Wildecka Potańcówka z Przodkami” ze środków Rady Osiedla 

Wilda na tzw. małe granty w Wydziale Kultury, 

 uchwała nr 4/III/2019 w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na ul. 

Saperskiej w Poznaniu, 

 uchwała nr 5/III/2019 w sprawie zaopiniowania i wyrażenia poparcia stanowiska 

w sprawie zagospodarowania stadionu im. E. Szyca w Poznaniu, 

 uchwała nr 6/III/2019 w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią 

skweru przy ul. Sikorskiego/Umińskiego, 

 uchwała nr 7/III/2019 w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią 

skweru przy ul. Traugutta. 

 
Porządek obrad, protokoły oraz pozostałe materiały z posiedzeń są do wglądu w Wydziale 

Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta – Oddział Obsługi Śródmieście. 

Zarząd Osiedla uczestniczył we wszystkich ważnych spotkaniach dotyczących spraw Osiedla 

oraz monitorował wszystkie inwestycje i remonty realizowane ze środków Osiedla. 

Podpisywał w imieniu Osiedla pisma i protokoły uzgodnień dotyczące wydatkowania 

przekazanych wydziałom UMP i miejskim jednostkom organizacyjnym do realizacji środków 

finansowych. Prowadził korespondencję z miejskimi jednostkami oraz mieszkańcami 

dotyczącą sposobu realizacji poszczególnych inwestycji oraz bieżących spraw dot. Osiedla.  



Zarząd Osiedla wystosował 94 pisma, w tym przede wszystkim do Zarządu Dróg Miejskich, 

Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Biura 

Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Poznańskich Inwestycji Miejskich, Prezydenta 

Miasta Poznania, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Kultury, projektantów 

wildeckich inwestycji oraz do osiedlowych placówek oświatowych. 

 

Ponadto prace Zarządu były konsultowane na bieżąco w bezpośrednich kontaktach 

telefonicznych, osobistych i via Facebook. Decyzje w Radzie Osiedla Wilda podejmowane 

są kolektywnie, poprzez możliwość przedyskutowania omawianych zagadnień przez 

wszystkich członków Rady za pomocą mediów społecznościowych (Facebook). Te ostatnie 

umożliwiają szybką wymianę informacji, zarówno w gronie całej Rady, Zarządu, a także 

są bardzo dobrym narzędziem do kontaktu i komunikacji z mieszkańcami. 

 

Zgodnie z obowiązującym Statutem Osiedla, Zarząd jako organ wykonawczy 

jest zobowiązany do realizacji zadań bieżących Osiedla. Należą do nich przede wszystkim: 

 przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady Osiedla; 

 przygotowanie i realizacja planu wydatków; 

 zapewnienie obiegu informacji pomiędzy organami Osiedla a mieszkańcami. 

 

Zarząd Osiedla przygotowywał projekty uchwał Rady Osiedla, nad którymi procedowano 

podczas sesji Rady Osiedla. Dotyczyły one przede wszystkim uchwalania zmian i realizacji 

planu wydatków Osiedla oraz podejmowania opinii i stanowisk.  

 

Realizacja planu wydatków na 2019 r. 
 
W roku 2019 Zarząd Osiedla Wilda realizował plan wydatków uchwalony na XLIII sesji Rady 

Osiedla kadencji 2015-2019 w dniu 16 sierpnia 2018 r. Zaplanowany został następująco: 
 

ogółem   1 238 106,00 zł 
 

w tym: 
 

 środki wolne naliczane proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni  Osiedla  

                                                - 217 059,00 zł 

 środki wolne naliczane z tytułu udziału w podatku od nieruchomości       

                                                      - 991 782,00 zł 

 środki niewykorzystane z 2017 roku 

                                                            -  29 265,00 zł 

 

Po zmianach na sesjach budżetowych RMP w marcu i wrześniu 2019 r. powyższa kwota 

uległa zmianie z uwagi na przesunięcie kwoty 407 150 zł w zadaniu „Przebudowa ulicy Rolnej 

na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Sportowej”, realizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich, 

na rok 2020. Ostatecznie środki finansowe w wysokości  830 956,00 zł zostały przekazane do 

realizacji merytorycznym wydziałom Urzędu Miasta Poznania i miejskim jednostkom 

organizacyjnym: 



 Wydział Oświaty -     402 378,00 zł 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa -         3 000,00 zł 

 Wydział Kultury  -       61 500,00 zł 

 Zarząd Dróg Miejskich -     267 069,00 zł 

 Zarząd Zieleni Miejskiej 

 Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

-       51 830,00 zł 

-        21 679,00 zł 

-        23 500,00 zł 

 

Najważniejsze zadania ujęte w planie wydatków to: 
 

 Wydział Oświaty 

- prace remontowe w 5 przedszkolach (94 000,00 zł); 

- prace remontowe oraz utrzymanie infrastruktury i zieleni w 3 szkołach podstawowych 

(197 800,00 zł); 

- działania edukacyjne, kulturalne, sportowe, wychowawcze i integracyjne (konkursy, 

turnieje, festyny, itp.) w wildeckich placówkach oświatowych (31 278,00 zł); 

- organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci w szkołach podstawowych (wycieczki, 

wyjścia do kina, teatru, na basen itp.) (8 900,00 zł); 

- 

-  

zakup pomocy dydaktycznych (6 000,00 zł); 

Mikołaj na Wildzie - spotkanie integracyjne dla wszystkich placówek (5 000 zł). 
 

 Zarząd Zieleni Miejskiej 

- koszty utrzymania ścieżki zdrowia i siłowni w Parku im. Jana Pawła II (3 000,00 zł); 

- koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbięcice, 

28 Czerwca 1956r. (8 000,00 zł); 

- koszty utrzymania placu zabaw u zbiegu ulic: Saperska, Partyzancka, Czwartaków 

(6 000,00 zł); 

- koszty utrzymania boiska na skwerze J. Kurczewskiego (1 830,00 zł);  

- utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie Osiedla (tu zaplanowano kwotę 

30 000 zł, z czego niewykorzystaną kwotę 13 395 zł przeniesiono w październiku 

2019 roku na tożsame zadanie w roku 2020). 
 

 Zarząd Dróg Miejskich 

- opracowanie i wdrożenie projektu zmian w organizacji ruchu obejmującego 

wprowadzenie jednego kierunku oraz kontraruchu rowerowego na ul. Saperskiej 

na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Wspólnej (20 000,00 zł); 

- remont chodników na terenie Osiedla wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem 

istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury – zwiększenie środków 

celowych (247 069,00 zł).  

 

  



 Wydział Kultury  

- zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez w bibliotece Raczyńskich – 

Filii nr 17, Filii nr 53 i Filii Wildeckiej (6 000,00 zł); 

- realizacja zadań w trybie art. 19a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

„małe granty” (7 500,00 zł; z tej puli nie wykorzystano kwoty 1 500 zł): 

 Muzyka w studni - kolejna odsłona projektu wprowadzającego muzykę dawną 

w przestrzeń wildeckich podwórek. 

- organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Osiedla 

za pośrednictwem Centrum Kultury Zamek (48 000,00 zł):  

 V Jarmark Świąteczny na Rynku Wildeckim (7.12.2019r.); środki finansowe 

zostały wykorzystane na opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji 

ruchu na ul. Przemysłowej, nagłośnienie oraz część programu artystycznego. 

Tradycyjnie odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz po raz drugi 

zorganizowana została zbiórka karmy dla wildeckich kotów, dofinasowana 

z diet wildeckich radnych. W ramach Jarmarku, organizowanego wspólnie 

ze Stowarzyszeniem Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie umożliwiono 

przeprowadzenie 2 zbiórek publicznych oraz wsparto wildecką Zupę 

na Głównym;  

 Wildeckie Lato Kulturalne, w ramach którego zorganizowano dla mieszkańców 

4 imprezy kulturalne w plenerze łączącye teatr i muzykę (12.07 i 28.07,09.08, 

23.08 - Pl. M. Skłodowskiej – Curie).  
 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

- monitoring ul. Fabryczna – Prądzyńskiego – Madalińskiego oraz Sikorskiego – 

Prądzyńskiego – koszty utrzymania (3 000,00 zł). 
 

 Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta  

- skład i druk czasopisma osiedlowego (3 528,00 zł). 

W ciągu całego roku wydane zostały 4 numery bezpłatnego ilustrowanego 

informatora pn. „WILDA” w  nakładzie po 1 000 egz. każdy. 
 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

- realizacja zadań w trybie art. 19a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

„małe granty” na ogólna kwotę 23 500,00 zł: 

 cykl bezpłatnych zajęć ruchowych dla senior z terenu Osiedla (16 500,00 zł): 

o zajęciach na basenie Aqua GYM; 

o zajęciach zdrowy kręgosłup, sprawne biodra; 

o zajęciach ogólnorozwojowych. 

Zajęcia odbywały się na basenie FitSwim i w salach Stowarzyszenia KLANZA, 

a poprowadzili je doświadczeni fizjoterapeuci, instruktorzy fitness i aqua 

fitness. 

 organizacja półkolonii dla dzieci przy Parafii pw. Maryi Królowej (7 000,00 zł). 

 

 



Radni zajmowali się również zadaniami powierzonymi w zakresie prac remontowych 

placówek oświatowych, dróg i chodników oraz konserwacji miejskich zieleńców, będących 

w gestii jednostek organizacyjnych Miasta (tj. Wydziału Oświaty, Zarządu Dróg Miejskich oraz 

Zarządu Zieleni Miejskiej). W związku z powyższym zaistniała konieczność przygotowania 

stosownych projektów uchwał oraz uczestniczenia w wielu spotkaniach. 
 

Ze środków celowych naliczonych na rok 2019 wykonane zostały remonty w wildeckich 

szkołach i przedszkolach na ogólną kwotę 185 771,00 zł: 

 Przedszkole nr 42 –„Remont ogrodzenia” – kwota 20 000,00 zł; 

 Przedszkole nr 54 – „Remont korytarza” – kwota 6 000,00 zł; 

 Przedszkole nr 87 – „Remont dachu” – kwota 35 000,00 zł; 

 Przedszkole nr 103 – „Remont sanitariatu”– kwota 40 000,00 zł; 

 Przedszkole nr 176 – „Remont klatki schodowej”– kwota 12 000,00 zł; 

 Szkoła Podstawowa nr 5 – „Malowanie pomieszczeń” ”– kwota 30 000,00 zł; 

 Szkoła Podstawowa nr 42 w Zespole Szkół nr 5 – „Wymiana stolarki okiennej” – kwota 

22 771,00 zł; 

 Szkoła Podstawowa Nr 25 – „Remont ciągów komunikacyjnych” – kwota 20 000,00 zł. 

 

Natomiast ze środków celowych naliczonych przez ZDM (188 624,00 zł) oraz ze środków 

wolnych (247 069,00 zł) wykonano remonty chodników w ulicach: 

 Bluszczowej - po obu stronach, 

 Wierzbięcice na odcinku od ul. św. Jerzego do ul. Czajczej strona wschodnia. 

 

Z powyższych środków kwotę 8 926,80 zł wykorzystano na dofinansowanie nasadzeń 

na terenie Osiedla, natomiast niewykorzystana kwota 81 022,94 zł przechodzi na rok 2021. 

 

Dokładne rozliczenie z realizacji budżetu będzie możliwe po otrzymaniu 

informacji od jednostek organizacyjnych Miasta (do końca marca 2020 r.). 

 

Ze środków pochodzących z diet radnych w 2019 r. (18 131,00 zł) sfinansowano m.in. 

następujące działania: 

 wsparcie projektu Aktywnych wakacji zawirowanych; 

 zajęcie pasa drogowego w czasie akcji zbiórki krwi; 

 część programu artystycznego oraz przyłącza elektryczne w ramach V Jarmarku 

Świątecznego na Rynku Wildeckim; 

 zakup karmy dla kotów w ramach zbiórki prowadzonej podczas V Jarmarku 

Świątecznego na Rynku Wildeckim; 

 zakup nagród oraz organizację spotkania dla laureatów i uczestników wildeckiej 

edycji konkursu „Zielony Poznań”; 

 zakup wiązanek okolicznościowych na rocznicę Czerwca ’56 oraz Powstania 

Wielkopolskiego; 

 organizację spotkania noworocznego dla seniorów z terenu Osiedla; 

 stronę internetową i domenę www.wilda.poznan.pl; 

 koszty korzystania z tymczasowej siedziby; 

http://www.wilda.poznan.pl/


 poczęstunek dla uczestników Sprzątania Wildy; 

 wydruki i laminaty plakatów i ogłoszeń. 

 

Przygotowanie planu wydatków na 2020r. 

 

W trakcie roku budżetowego Rada i Zarząd Osiedla prowadzili prace nad konstruowaniem 

projektu planu wydatków Osiedla Wilda na rok 2020, który został przyjęty na V sesji w dniu 

13 sierpnia 2019 r.  

 

Plan finansowy Osiedla Wilda na rok 2020 wynosi ogółem: 1 300 693,00 zł 

w tym: 

 środki wolne naliczane proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni Osiedla  

                                                - 238 626,00 zł 

 środki wolne naliczane z tytułu udziału w podatku od nieruchomości 

                                                      - 1 055 682 zł 

 środki niewykorzystane z 2018 roku 

                                                            -  6 385,00 zł. 

 

Środki finansowe w ogólnej kwocie 1 300 693,00 zł zostały przekazane do realizacji 

merytorycznym wydziałom Urzędu Miasta Poznania i miejskim jednostkom organizacyjnym: 

 Wydział Oświaty -     396 229,00 zł 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa -         3 000,00 zł 

 Wydział Kultury  -       23 000,00 zł 

 Zarząd Dróg Miejskich -     728 138,00 zł 

 Zarząd Zieleni Miejskiej 

 Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

 Centrum Kultury „Zamek” 

 Gabinet Prezydenta 

 Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

 Straż Miejska Miasta Poznania 

-       42 000,00 zł 

-        19 826,00 zł 

-        20 000,00 zł 

-       40 000,00 zł 

-       15 000,00 zł 

-       10 000,00 zł 

-         3 500,00 zł 

Kontakt z mieszkańcami 

Formy kontaktów z mieszkańcami były następujące: 

 dyżury członków Rady Osiedla dla mieszkańców Wildy: radni spotykają 

się z mieszkańcami w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00. Począwszy 

od listopada 2019 r. miejscem spotkań jest nowa siedziba - samodzielne 

pomieszczenie przy Szkole Podstawowej nr 25, ul. Prądzyńskiego 53; 

 sesje Rady Osiedla – procedowane są w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 17.15 

w Szkole Podstawowej nr 25, ul. Prądzyńskiego 53; 

 druk gazetki osiedlowej: informacje o najważniejszych wydarzeniach na Wildzie 

są na bieżąco przekazywane wildeckiej społeczności poprzez bezpłatną gazetkę 



osiedlową. W roku 2019 ze środków Rady Osiedla wydano 4 numery gazetki 

pt. „Wilda” – Ilustrowany Informator Rady Osiedla, w nakładzie 1 000 egzemplarzy 

każdy; 

 strona internetowa Osiedla, która funkcjonuje pod adresem www.wilda.poznan.pl, 

zawiera bieżące informacje z działalności organów Osiedla oraz wydarzeń na osiedlu; 

 profil na portalu społecznościowym - www.facebook.com/radaosiedlawilda; 

 plakaty i ulotki informujące o najważniejszych wydarzeniach; 

 tablice informacyjne zamontowane na terenie Osiedla. 

Ponadto, w ramach współpracy z jednostkami miejskimi i mieszkańcami, 

przedstawiciele Rady/Zarządu Osiedla wzięli udział w następujących 

spotkaniach/imprezach: 

 cykl spotkań z policją i strażą miejską – „Bezpieczna dzielnica, bezpieczny 

mieszkaniec”; 

 spotkania z Odlewnią Volkswagen Poznań w ramach współpracy sąsiedzkiej; 

 3 spotkania robocze z dyrektorem Piotrem Libickim (ZDM) i projektantami w sprawie 

zgłoszonych uwag do projektu Strefy Płatnego Parkowania; 

 konsultacje społeczne: projektu przebudowy ul. Kilińskiego, uchwały krajobrazowej, 

projektu MPZP „W rejonie Parku Jana Pawła II”, koncepcji trasy tramwajowej na Klin 

Dębiecki; 

 Parada Sobótkowa; 

 obchody 63 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.; 

 gala Szkoły Podstawowej nr 5 "Orły Piątki"; 

 2 sesje bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców z mec. Andrzejem Gaweckim; 

 wizja lokalna z ZDM odnośnie likwidacji zsypu na węgiel na chodniku przy ul. Dolina;  

 spotkanie dotyczące przebiegu, organizacji oraz regulaminu konkursu "Zielony 

Poznań"/ UMP; 

 3 spotkania z ZTM odnośnie projektu przebudowy ulic Wierzbięcice i 28 Czerwca 

1956 r.; 

 spotkania z dyrektorami wildeckich placówek oświatowych odnośnie koordynacji 

działań (środki powierzone, wnioski do budżetu ROW, półkolonie i in.); 

 2 spotkania (Gabinet Prezydenta i Stowarzyszenie KLANZA) odnośnie utworzenia 

kolejnego Centrum Inicjatyw Lokalnych na Wildzie; 

 spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na Juwenaliach / Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP; 

 spotkanie z BKPiRM w sprawie projektów rewitalizacji 3 niezagospodarowanych 

działek; 

 spotkania „roczne” z ZZM i ZDM w sprawie realizacji przekazanych zadań; 

 spotkanie z ZZM w sprawie oświetlenia wybiegu dla psów; 

 spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. jednostek pomocniczych Miasta; 

 spotkania z właścicielem i menadżerką restauracji w Parku Jana Pawła II; 

 udział w jubileuszu 70 - lecia szkoły przyszpitalnej; 



 jury w konkursie „Międzyprzedszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek” w Przedszkolu 

nr 176.  

Zarząd wyraża szczególną satysfakcję z doprowadzenia we współpracy z pracownikami 

Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta do pozyskania samodzielnej siedziby 

Rady Osiedla Wilda. 

W imieniu Zarządu Osiedla pragnę podziękować całej Radzie za współpracę, zwłaszcza zaś 

osobom szczególnie zaangażowanym w skuteczne działania na rzecz naszego Osiedla.  
 

 

Poznań, dnia 17 lutego 2019 r. 

 
        

       Przewodnicząca Zarządu Osiedla 

 

                       (-) Anna Gawrysiak-Knez 

 


