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Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta informu-
je, iż Prezydent Miasta zarządził na dzień 22 marca 2015 r. 
wybory do rad jednostek pomocniczych Miasta Poznań –
osiedli.

UWAGA! Głosujemy w tych samych siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych w godzinach od 8,00 do 20,00! 
Wybieramy 15 radnych osiedlowych.

Informacje o wyborach w Wydziale Wspierania Jednostek Po-
mocniczych Miasta i jego oddziałach:
– ul. Gronowa 20 pok. 319 tel. 61 878 41 27, 61 878 41 29
– ul. Libelta 16/20 pok. 105 i 107 tel. 61 878 41 68, 61 878 41 67.

Dlaczego warto głosować? – Rady osiedli są dla mieszkań-
ców partnerem w rozwiązywaniu bieżących problemów. Warto 
wybierać swoich radnych osiedlowych, bo wiele spraw można 
rozwiązać już na poziomie lokalnym bez konieczności szukania 
pomocy u radnych miejskich, czy urzędników.
   
Dla przypomnienia przypominamy kilka ważniejszych in-
formacji dotyczących funkcjonowania rady osiedla.

1.  Zadania i kompetencje  – Osiedla nie posiadają odrębnej 
od gminy osobowości prawnej, działać mogą, zatem tylko 
w ramach osobowości prawnej gminy na podstawie udzie-
lonych przez organy gminy upoważnień.

Do zadań osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokal-
nym, określone w statucie osiedla – Statut Miasta § 39. Do zadań 

Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie: 
1) tworzenia więzi lokalnych; 2) funkcjonowania i rozwoju in-
frastruktury technicznej; 3) lokalnych dróg, chodników i par-
kingów; 4) oświaty, kultury, sportu, rekreacji; 5) ładu prze-
strzennego; 6) porządku i bezpieczeństwa; 7) stanu środowiska, 
skwerów, zieleńców, parków; 8) dbałości o mienie Miasta; 9) 
usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

Statut dla każdego osiedla uchwala Rada Miasta.
Wydziały Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyj-
ne zobowiązane są do podejmowania działań umożliwiających 
osiedlom wykonywanie ich zadań. Zasady współpracy zostały 
określone w Zarządzeniu Nr 26/2011/K Prezydenta Miasta Po-
znania z 9 czerwca 2011 r. w sprawie współdziałania wydziałów 
Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyj-
nych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta – osiedlami.
Obsługą osiedli zajmuje się – Wydział Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania.

2.  Finanse  – Osiedla prowadzą gospodarkę fi nansową w ra-
mach budżetu Miasta. Uprawnienia osiedli do prowadzenia 
gospodarki fi nansowej w ramach budżetu Miasta uregulo-
wane zostały w § 42 Statutu Miasta.

Wysokość środków fi nansowych do dyspozycji dla poszcze-
gólnych osiedli ustalana jest na podstawie uregulowań uchwa-
ły Rady Miasta Poznania – Uchwała Nr LXXIX/1182/V/2010 
z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 
naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez jed-
nostki pomocnicze Miasta – osiedla oraz szczegółowych upraw-
nień do prowadzenia gospodarki fi nansowej przez osiedla.
Na podstawie zasad określonych w tej uchwale, w ramach bu-
dżetu Miasta Osiedla dysponują: 

1) środkami wolnymi; 
2)  środkami celowymi w zakresie hierarchizacji zadań i ich 

monitorowania;
Procedury dysponowania środkami celowymi zostały 
określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania Nr 
377/2012/P z dnia 6.06.2012 r. w sprawie procedur usta-
lania środków, planowania, realizacji i kontroli w zakresie 
zadań powierzonych osiedlom.

3)  środkami uzyskanymi w drodze konkursu na zadania inwe-
stycyjne („granty”).

3.  Planowanie  – Organy osiedla decydują o sposobie 
wydatkowania środków w przygotowywanych przez 
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siebie planach wydatków (z uwzględnieniem klasyfi -
kacji budżetowej). Zadania przyjęte w planie realizu-
ją wydziały lub jednostki organizacyjne miasta, orga-
ny osiedli we własnym zakresie lub we współdziałaniu 
z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnym 
Miasta oraz różnego typu instytucjami i organizacjami.
Zasady planowania zadań w ramach przyznanych do 
dyspozycji środków określa Zarządzenie Nr 413/2013/P 
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 czerwca 2013 r. 
w sprawie trybu i zasad planowania zadań, monitorowa-
nia realizacji zadań i sprawozdawczości z ich wykonania 
przez jednostki pomocnicze Miasta – osiedla.

Budżet i diety (zwrot kosztów) osiedla.
Na budżet osiedla składają się dwie kwoty – środki naliczone 
proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni osiedla oraz 
środki naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości.
Roczny budżet osiedla Starych Winograd to kwota ok. 260.000, 
– zł, a środki naliczone i przeznaczone na zwrot kosztów dla rad-
nych – tzw. dieta to kwota ok. 8.000, – zł, (czyli gdyby tę kwotę 
podzielić na 15 członków rady i 12 miesięcy pracy, to każdy za 
swoją pracę otrzyma ok. 45, – zł na miesiąc). Zasady przyznawa-
nia diet reguluje Uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta 
Poznania z 12 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawa-
nia diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków orga-
nów jednostek pomocniczych – osiedli.

Karta Rodziny Dużej przyznawana jest każde-
mu członkowi rodziny wielodzietnej, który 

zamieszkuje oraz posiada zameldowanie na 
terenie Miasta Poznania. Karta przyznawa-

na jest także rodzinom zastępczym i ro-
dzinnym domom dziecka. Uzyskanie 
uprawnień do przyznania Karty dla 
dzieci powyżej 18 roku życia uzależ-
nione jest od kontynuowania nauki.
Wniosek o wydanie karty można zło-
żyć za pomocą aktywnego formula-
rza internetowego dostępnego na stro-

nie internetowej www.pcs-poznan.pl 
lub bezpośrednio w siedzibie Centrum: 

ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Po-
znań. Można także zadzwonić na Poznań 
Kontakt 61 646 33 44. 

Misterium 2015

Serdecznie zapraszamy! Tradycyjnie w sobotę 28 marca 2015 r.
o godz.19.00 – przed Niedzielą Palmową – na Placu pod Dzwo-
nem Pokoju na Cytadeli Poznańskiej odbędzie się Misterium 
Męki Pańskiej. Misterium tradycyjnie poprzedzi Msza św. 

w kościele u Salezjanów na Winogradach o godz.17.00, skąd 
wspólnie z aktorami przejdziemy na Cytadelę. Wstęp wolny, ale 
zostanie zebrana dobrowolna składka na pokrycie kosztów re-
alizacji widowiska plenerowego.

Przedłuż kartę dla rodzin

Poznańskie Centrum Świadczeń zaprasza po-
znańskie Rodziny 3+ do składania wniosków 
o przyznanie nowych Kart Rodziny Dużej.
31 marca 2015 r. upływa termin waż-
ności większości kart wydanych 
w latach 2013-2014. W celu prze-
dłużenia uprawnień do ulg i zni-
żek po tym terminie niezbędne 
jest złożenie nowego wniosku 
przez aktualnych posiadaczy Kart. 
Odpowiednio wczesne składanie 
wniosków przez osoby zaintereso-
wane umożliwi ich systematyczne 
rozpatrywanie i zapewni zachowanie 
płynności  w wydawaniu kart. Nowe 
Karty będą obowiązywały do 31 
grudnia 2017 r.

Napisz o Poznaniu i wygraj!

Wydawnictwo Miejskie Po-
snania i Voyager Club zapra-
szają do udziału w konkursie 
literackim „Poznań – miasto 
to powieść”.

Przez rok uczestnicy kon-
kursu mogą nadsyłać do 
Wydawnictwa swoje utwo-
ry, spośród których jury wy-
bierze zwycięską powieść. 
Utwór musi spełniać wymogi 
gatunkowe powieści, a jego objętość mieścić się w przedziale 
10–20 arkuszy autorskich, (czyli 400–800 tysięcy znaków ze 
spacjami). Organizatorzy zastrzegają, że nie będą rozpatrywane 
teksty należące do gatunku fantastyki lub literatury dziecięcej, 

a także felietony, opowiadania, eseje, prace naukowe, utwory 
poetyckie i dramatyczne. Tematyka powieści, jak i akcja, po-
winny być związane z szeroko rozumianą historią i kulturą Po-
znania.
Nagroda główna to 20.000 zł oraz wydanie zwycięskiej powie-
ści do końca 2016 roku. Przewidziano także możliwość przy-
znania jednego wyróżnienia w kwocie 5.000 zł oraz możliwość 
negocjowania z Wydawnictwem w sprawie opublikowania swo-
jej powieści.
Termin nadsyłania utworów upływa 13 lutego 2016 r. (do 
godz. 24). Tekst (plik w formacie DOC lub RTF, nazwany ty-
tułem utworu) należy wysłać za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej na adres: miastotopowiesc@wm.poznan.pl, w ty-
tule e-maila wpisując: Konkurs „Poznań – miasto to powieść”. 
Oprócz powieści należy przesłać również jej streszczenie o ob-
jętości maksymalnie 2500 znaków ze spacjami.
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Zajęcia dla dziadków Zajęcia dla dziadków 
i wnuków w Bramie i wnuków w Bramie 
PoznaniaPoznania

• odbywają się od stycznia do maja, w wybraną sobotę mie-
siąca o godz. 11,

• prowadzone są w Bramie Poznania (ul. Gdańska 2),
odbywają się w sali warsztatowej, a wybrane z nich obejmują 
również wejście na ekspozycję.
Na każde zajęcia uczestnicy przynoszą rodzinne fotografi e. 
Ich tematyka określona jest przy temacie zajęć.
Tematyka kolejnych spotkań:
W pogoni za modą – 21.03, godz. 11 
W poszukiwaniu zaginionych zabawek – 18.04, godz. 11 
Podróże przez świat – 23.05, godz. 11
Regulamin warsztatów
Udział w zajęciach jest bezpłatny. W zajęciach mogą brać udział 
seniorzy z wnukami w wieku 7–12 lat. Zapisy na zajęcia pro-
wadzi Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mickiewicza 9A) 
lub telefonicznie 61 847 21 11. O rezerwacji terminu decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Brama Poznania zaprasza seniorów wraz z wnukami na zajęcia 
edukacyjne „Sprzedawcy wspomnień”.
Pretekstem do przywołania własnych wspomnień będzie prze-
szłość Ostrowa Tumskiego. Przedmioty, ludzie, wydarzenia 
związane z poznańską wyspą katedralną umożliwią nam podróż 
w głąb własnych rodzinnych historii, wspomnień z dzieciństwa 
czy opowieści o naszych przodkach, które będziemy mogli prze-
kazać wnukom. Podczas zajęć dziadkowie wspólnie z wnukami 
stworzą prace plastyczne nawiązujące do tematu danego spotka-
nia. Zapisy na warsztaty w Centrum Inicjatyw Senioralnych 
tel.: 61 847 21 11
Zajęcia:
• adresowane są do dziadków z wnukami w wieku 7–12 lat. 

W zajęciach aktywnie uczestniczą zarówno wnuki, jak 
i dziadkowie,

• są bezpłatne,
• należy wcześniej zarezerwować (zapisy prowadzi Centrum 

Inicjatyw Senioralnych),

Osiedlowe wieści 

w telegrafi cznym skrócie:

1. Z uwagi na zaplanowane inwestycje związane z przebu-
dową sieci gazowej przy ul. Dożynkowej nie odbędzie się 
w tym roku planowany remont jej nawierzchni.

2. Wiosną rozpocznie się budowa miejsc parkingowych 
wzdłuż ul. Za Cytadelą – po stronie parku i przeciwnej (za 
środki pozyskane z grantu).

3. Nowy wizerunek zyska zaniedbany „placyk” przy ul. 
Owsianej – w jej przestrzeni wyznaczone zostaną miejsca 
postojowe z nawierzchni utwardzonej, ale przepuszczalnej. 
Planujemy rekultywację trawnika i nowe nasadzenia. 

4. Rozpocznie się fragmentowy remont chodnika ul. Pszczel-
nej i ul. Zagrodniczej.

5. Na ul. Nadbrzeże, u progu zejścia do Warty z ul. Ugory 
i w samym parku Szelągowskim rusza latem projekt – pla-
ża miejska. Zaplanowana jest budowa (z budżetu miasta) 
przystani, jednej z czterech na Warcie oraz wprowadzenie 

atrakcyjnych stref rekreacji i wypoczynku. Przewidujemy 
wprowadzenie malej gastronomii. 

6. Na terenie Cytadeli rozpocznie się budowa jednego z naj-
większych w mieście placów zabaw ze strefą rekreacji dla 
dorosłych – u podnóża restauracji „Tarasy Cytadeli”. Do-
datkowo nieopodal Bramy Polnej, w kierunku amfi teatru 
powstanie podwórko dla najmłodszych ufundowane przez 
fi rmę NIVA
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Targi Aktywni 50+ 

„Rozsmakuj się w zdrowiu”

27-28.03. w godz. 10.00-17.00

Przyjdź i poczuj radość płynącą z aktywności!

W programie: 
warsztaty i wykłady dotyczące zdrowego stylu życia, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, koncerty, porady dietetyczne, badania 
profi laktyczne, stoisko kampanii We Love Eating i wiele innych 
atrakcji

Organizatorzy: 
Samorząd Województwa, Miasto Poznań, Międzynarodowe 
Targi Poznańskie

Współorganizatorzy:
 Centrum Inicjatyw Senioralnych, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu
Więcej informacji: tel. 61 847 21 11, www.centrumis.pl

Ponadto: 
SeniorWFormie – bilard, Pimp my meal (podrasuj mój posiłek) 
– konsultacje z dietetyczką, Quiz We Love Eating „Jak bardzo 
kochasz jeść?”, We Love Eating w Klubie Seniora „Nowa”, We 
Love Eating dzieli się przepisami, We Love Eating dzieli się 
przepisami.
Kontakt do organizatorek kampanii WLE w Poznaniu: Magda 
Szewciów i Maria Sitarska: tel. 61 847 21 11, Centrum Inicjatyw 
Senioralnych, Strona internetowa kampanii: we-love-eating.eu  
Centrum Inicjatyw Senioralnych,
60-833 Poznań, ul. Mickiewicza 9A tel./fax: 61 847 21 11, tel.: 
61 842 35 09. Zapraszamy w godz. 8-16.

UWAGA! 
• Jeśli chcesz przyjść na dyżur – umów wizytę telefonicznie. 

Możliwy jest każdy termin i dzień w tygodniu – tel. 604 853 972.

• Nowe numery kont bankowych dla Miasta Poznania 

Biuro Informacji Teleinformatycznej – (61) 646-33-44 

http://bip.poznan.pl/

Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana numerów rachunków 

bankowych dla wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 

niepodatkowych należności budżetowych.

Ustal nowy indywidualny numer rachunku dla wpłat z tytułu 

podatków: 

– od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych 

– i dla wpłat z tytułu opłat: skarbowej, targowej, od posiadania 

psów, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przypominamy!

W 2015 r. opłata od posiadania psów wynosi 55,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt pięć złotych) od jednego psa. Opłata jest płatna bez 
wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 30 kwietnia br., a w 
przypadku nabycia psa po terminie płatności opłata za ten rok 
jest płatna nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wej-
ścia w posiadanie psa.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania 
psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji oraz psów 
nabytych w Schronisku dla Zwierząt mieszczącym się przy ul. 
Bukowskiej 266.
Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę 
podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Informacja telefoniczna: (ulgi) – Urząd Miasta Poznania, Wy-
dział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych 
i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, pok. 111, 
tel. (61) 878 44 30.


