Łukasz KAPUSTKA
Sprawozdanie z działalności w Radzie Osiedla Żegrze 2015 - 2018

Szanowni Państwo.

O mnie
•••
W tym roku minęły trzy
lata kadencji 2015 –
2019 Rady Osiedla Żegrze.

Dzięki

zaufaniu

z Państwa strony i oddanym w 2015 głosom
w wyborach osiedlowych

mogę

pełnić

funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Żegrze. Przez
minione lata udało się bardzo wiele zdziałać na rzecz naszego osiedla. Przeprowadziliśmy wiele remontów w placówkach oświatowych, modernizację chodników, gruntowną przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 64,
rozpoczęliśmy pracę przy budowie parku wewnątrz osiedla
(przy kościele). Zabiegaliśmy również o środki finansowe
na termomodernizację Przedszkoli nr 21 oraz 178. Efekty
tych prac są już widoczne.
Chcąc utrzymywać z Państwem – jako mieszkańcami - stały kontakt po raz kolejny przedstawiam skrócone
sprawozdanie ze swojej działalności z minionego czasu.
Wierzę, że wspólnie będziemy mogli dalej pracować
na rzecz naszego osiedla Orła Białego ☺
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Przewodniczący Zarządu
Osiedla

Od urodzenia, czyli ponad
29 lat mieszkam na osiedlu
Orła Białego. Od prawie
ośmiu lat jestem radnym
Osiedla Żegrze, natomiast
od trzech lat pełnię funkcję
Przewodniczącego Zarządu
Osiedla. Ukończyłem studia
na dwóch kierunkach: Administracja Samorządowa
oraz Zarządzanie. Jestem
również tegorocznym absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych. Należę do zarządu Stowarzyszenia „Projekt Poznań”. Kilkukrotnie zgłaszałem w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego projekty.
Dzięki Państwa wsparciu
dwa z nich udało się zrealizować. Jestem honorowym
krwiodawcą. W wolnym
czasie wędruję po górach.

Skrócone sprawozdanie z działalności w Radzie Osiedla Żegrze 2015 - 2018:
Byłem obecny na wszystkich sesjach Rady Osiedla Żegrze (frekwencja: 100 %)
Byłem obecny na wszystkich posiedzeniach Zarządu Osiedla (frekwencja: 100%)
Przygotowałem ponad 250 pism, wniosków, interwencji, zapytań w sprawie Osiedla
Pełnię

funkcję

przewodniczącego

Zarządu

Osiedla

oraz

należę

do

Komisji

ds. oświaty, sportu, rekreacji Rady Osiedla
Doprowadziłem do rozpoczęcia prac przy budowie pierwszej części parku na osiedlu
Orła Białego
Opracowałem zwycięski wniosek inwestycyjny na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 64
Jestem autorem wniosku konkursowego na budowę nowego boiska na osiedlu Orła
Białego przy ryneczku (chciałbym, aby budowa ruszyła w 2019 roku)
W ramach

Poznańskiego

Budżetu

Obywatelskiego

zgłosiłem

zwycięski

projekt

na rewitalizację Fortu Ia przy ulicy Obodrzyckiej
Uczestniczyłem w licznych spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Miasta, Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz placówek oświatowych
Podejmowałem bieżące interwencję na wnioski mieszkańców
Odpowiadałem za przygotowanie osiedlowych wydarzeń, m.in. majówek, wieczornicy
w dniu Święta Niepodległości
Byłem inicjatorem organizacji akcji osiedlowych dla seniorów
Organizowałem wsparcie dla harcerzy oraz ministrantów z terenu osiedla
Współpracowałem z dyrektorami placówek oświatowych przy planowaniu remontów
Skutecznie walczyłem o zwiększanie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu
Inicjowałem lokalne akcje zbiórki krwi oraz rozdawania flagi RP w Dniu Flagi
…oraz wiele innych…

Wszystkie powyższe działania podejmowałem działając w Radzie oraz Zarządzie Osiedla
Żegrze dzięki zaufaniu, którym Państwo obdarzyli mnie w wyborach do rad osiedli w marcu
2015 roku. Pełne sprawozdanie z moich działań
zamieszczone zostało na stronie internetowej
http://www.lukaszkapustka.pl. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony oraz kontaktu
w sprawach osiedlowych.
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