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P R O T O K Ó Ł Nr 11/2016 
XI sesji Rady Osiedla Stare Winogrady 

z 4 lipca 2016 r. 
Miejsce obrad – siedziba Oddziału WJPM – Stare Miasto, ul. Gronowa 20 pok. 319 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
O godzinie 18:30 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 12 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 punkty:  
7a. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/28/VII/2015 z dnia 14 października 2015 r. 
w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2016 rok. 
7b. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
3. Komunikaty i oświadczenia 
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Prezydenta Miasta 

Poznania w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
jednostek pomocniczych Miasta. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do rady wpłynęło pismo dyrektora WJPM z prośbą o 
zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie organizacji 
konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta i zapytała 
czy ktoś z obecnych chciałby zgłosić uwagi do zarządzenia. Nikt nie zabrał głosu. 
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła 
głosowanie. 
Uchwała nr XI/44/VII/2016 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Prezydenta Miasta 
Poznania w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek 
pomocniczych Miasta została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych 

miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 rok. 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że jak co roku Zarząd Dróg Miejskich podał kwotę na 
środki celowe na 2017 r. i porosił o wskazanie ulic, które mają zostać w ramach tych środków 
wyremontowane. Następnie poinformowała, że Zarząd zaproponował, żeby w pierwszej 
kolejności wyremontowano ulice Przełajową i Pszenną. Radni zaakceptowali propozycję, 
zaznaczając, że ze środków własnych należałoby wyremontować również chodnik na ul. 
Murawa. 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Uchwała nr XI/45/VII/2016 w sprawie ustalenia priorytetów w zakresie prac remontowych 
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 rok została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2017 rok. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła listę zadań remontowych do planu remontów na 2017 r. 
dla placówek oświatowych z terenu Osiedla przesłaną przez Wydział Oświaty. Poinformowała, 
że Wydział Oświaty przygotował przedmiotową listę na podstawie zgłoszonych przez 
dyrektorów szkół kart analizy i oceny. Zaznaczyła, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 
jednostki oświatowe konsultowały wszystkie zadania z nią, jako przedstawicielem rady. 
Następnie odczytał projekt uchwały i zapytała czy ktoś wnosi uwagi. Wobec braku uwag 
zarządziła głosowanie. 
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Uchwała nr XI/46/VII/2016 w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 
oświatowych na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
7. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2017 rok. 
Przewodnicząca Rady odczytała propozycje zadań do planu wydatków na 2017 r.  
i poinformowała, że zostały one przygotowane przez Zarząd Osiedla, a wcześniej  wstępnie 
skonsultowane z wydziałami i jednostkami  miejskimi. W toku omawiania poszczególnych zadań 
i krótkiej dyskusji, Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie poszczególnych zadań do planu.  
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła 
głosowanie.  
Uchwała nr XI/47/VII/2016 w sprawie projektu planu wydatków na 2017 r. została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
7a. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/28/VII/2015 z dnia 14 października 
2015 r., w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 
2016 rok. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38, w związku 
z brakiem możliwości zrealizowania zadania remontowego „Remont kominów i kondygnacji 
piwnicznej z uwzględnieniem wentylacji w sali gimnastycznej”, przyjętego przez Radę Osiedla 
uchwałą z dnia 14 października 2015 r., poprosiła o zmianę listy zadań remontowych  
i wprowadzenie nowego zadania o nazwie „Remont boiska”. Przewodnicząca Rady zapytała, 
czy ktoś ma uwagi. Nikt nie zgłosił uwag, w związku z powyższym Przewodnicząca Rady 
odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.  
Uchwała nr XI/48/VII/2016 sprawie zmiany uchwały nr V/28/VII/2015 z dnia 14 października 
2015 r., w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2016 rok 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
7b. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i zarządziła 
głosowanie. 
Uchwała nr XI/49/VII/2016 w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
8. Omówienie spraw bieżących. 
Pani Małgorzata Ptak–Adamczewska zdała relację z dotychczasowego przebiegu prac 
związanych z przygotowaniem do konkursu Zielony Poznań. Powiedziała, że zachęcała 
mieszkańców do składania zgłoszeń i ma nadzieję, że wszystko będzie przebiegało zgodnie  
z harmonogramem. 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
W tym punkcie nikt nie zabrała głosu. 
 
10. Zamknięcie sesji.               
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 20.10 zamknęła sesję 
Rady. 
 
 
Protokołowała                                                                                 Przewodnicząca Rady Osiedla 
         
 
(-) Katarzyna Przymuszała                                                                     (-) Halina Owsianna  
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Przewodnicząca                       Poznań, 27 czerwca 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 
XI sesję Rady Osiedla Stare Winogrady, 

która odbędzie się  4 lipca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.00. 
w siedzibie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta 

Oddział Obsługi – Stare Miasto 
 ul. Gronowa 20, pok. 319 III p. 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Komunikaty i oświadczenia. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Prezydenta Miasta 

Poznania w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

jednostek pomocniczych Miasta. 
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych 

miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2017 rok. 

7. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2017 rok. 

8. Omówienie spraw bieżących. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie sesji.               
 
 
                                                                 

Przewodnicząca Rady Osiedla  
 

 
           (-) Halina Owsianna 

 


