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P R O T O K Ó Ł Nr 9/2015 
IX sesji Rady Osiedla Stare Winogrady 

z 1 marca 2016 r. 
Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Brandstaettera 6. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
O godzinie 18:45 sesję Rady otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla 
Stare Winogrady pani Halina Owsianna. Przewodnicząca Rady przywitała radnych.  
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji bierze udział 10 radnych, zatem Rada jest 
władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1  
do protokołu. Na wniosek Przewodniczącej Rady na protokolanta powołano panią Katarzynę 
Przymuszałę, pracownika Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. 
 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
Przewodnicząca Rady rozszerzyła porządek obrad o punkt:  
3a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Park Cytadela” w Poznaniu. 
Nikt nie wniósł uwag. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
3. Spotkanie konsultacyjne ws.  II etapu projektu mpzp „Park Cytadela”. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że konsultacje w sprawie mpzp z przedstawicielami 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i mieszkańcami trwały od godz. 17.00 do 18.30 i w związku  
z brakiem kworum odbyły się przed sesją Rady Osiedla. 
 
3a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Park Cytadela” w Poznaniu.  
Radni uzgodnili propozycje uwag do mpzp.  
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała projekt 
mpzp dla parku Cytadela, a uwagi ujęła w załączniku do uchwały. Radni przychylili się do tej 
propozycji. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Wyniki głosowania: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.  
Uchwała nr IX/38/VII/2016 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Park Cytadela” w Poznaniu została przyjęta i stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady przestawiła pismo Wydziału Oświaty nr Ow-I.006.5.2016 z dnia  
10 lutego 2016 r. (załącznik nr 4 do protokołu), dotyczące utworzenia rejonu dla szkoły Łejery. 
Stwierdziła, że pismo wpłynęło do osiedla za późno i w związku z tym rada nie miała możliwości 
wypowiedzenia się w tej sprawie przed sesją Rady Miasta. Radni zauważyli, że oprócz późnego 
terminu, Wydział Oświaty tylko poinformował radę o przekazaniu projektów uchwał na sesję 
Rady Miasta, a nie wystąpił o opinię. Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby odstąpić  
od opiniowania uchwał i wystosować do Wydziału Oświaty odpowiednie pismo. Radni wyrazili 
zgodę. 
 
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady wycofała z porządku obrad punkty 4 i 5. 
 
6. Omówienie spraw bieżących. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawę wniosku mieszkańców o zainstalowanie 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Winogrady/Przełajowa. Powiedziała,  
że we wniosku mieszkańcy wyrazili wolę współfinansowania inwestycji.  
Pani Ziofia Charłamopiwcz-Jabłońska wyraziła wątpliwość czy instalowanie świateł w tym 
miejscu ulicy Winogrady jest uzasadnione. Prędkość jest tam ograniczona poprzez 
zamontowanie progów spowalniających, a dodatkowo na wlotach na to skrzyżowanie 
obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.  
Pani Aleksandra Soniewicka powiedziała, że nie słyszała, aby na tym skrzyżowaniu 
dochodziło do wypadków. 
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Podsumowując temat radni wyrazili swój sceptycyzm co do pomysłu i podkreślili, że na tą chwilę 
nie widzą uzasadnienia dla takiego wydatku.  
 
7. Wolne głosy i wnioski.  
Pan Andrzej Baranowski poinformował, że 24 marca odbędzie się spotkanie z Policją i Strażą 
Miejską, a Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że w związku z rezygnacją z pracy w ZZM 
pana Artura Maja, na terenie Cytadeli zaczyna robić się bałagan. Powiedziała, że podejmie 
działania w tej sprawie. 
 
8. Zamknięcie sesji. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się prawdopodobnie  
6 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00.  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 19:20 zamknęła sesję 
Rady. 
 
 
 
Protokołowała                                                                                 Przewodnicząca Rady Osiedla 
                           Stare Winogrady 
 
(-) Katarzyna Przymuszała                                                                  (-) Halina Owsianna  
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Przewodnicząca              Poznań, 23 lutego 2016 r.  
Rady Osiedla  Stare Winogrady 
 
 

 
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1117/V/2010 Rady Miasta Poznania  

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Winogrady  
  

zwołuję 
IX sesję Rady Osiedla Stare Winogrady, 

która odbędzie się  1 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 17.00. 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 38 ul. Brandstaettera 6. 

 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Spotkanie konsultacyjne ws II etapu projektu mpzp „Park Cytadela”. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

zmieniającej uchwałę nr LXXV/1199/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 

r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów. 

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

zmieniającej uchwałę nr LXXV/1200/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 

r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów. 

6. Omówienie spraw bieżących. 

7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zamknięcie sesji.               
 
 
 
 
 
 
                                                                 

Przewodnicząca Rady Osiedla  
 

 
                                                                                                    (-) Halina Owsianna 


