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P R O T O K Ó Ł Nr 10/2016 
X sesji Rady Osiedla Stare Winogrady 

z 14 czerwca 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 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 punkty:  
3a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania realizacji cyklu wydarzeń Wolny Targ na terenie 
Cytadeli. 
3b. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu wydatków Osiedla na 2016 r. (ZDM) 
3c. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu wydatków Osiedla na 2016 r. (MDK) 
3d. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
3e. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych osiedli na 2017 rok. 
Nikt nie wniósł uwag. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
3. Omówienie spraw bieżących. 
Przewodnicząca Rady przedstawiła gościa p. Paulinę Ryżek i powiedziała, że w związku z 
udziałem osiedla w imprezie miejskiej mającej na celu pokazanie mieszkańcom Poznania, że 
Warta ma różne miejsca i oblicza, poprosiła p. P. Ryżek, aby przygotowała i koordynowała 
prace związane z prezentacją Rady Osiedla na Szelągu. 
Pani p. Ryżek powiedziała, że podczas tego wydarzenia, każda rada osiedla ma przygotować 
platformę z instalacją, która będzie w jakichś charakterystyczny sposób określała Osiedle. 
Wszystkie przygotowane przez osiedla platformy będą brały udział w paradzie po Warcie. 
Każda osiedlowa załoga, składająca się z przedstawicieli rady, powinna w kilku zdaniach się 
przedstawić i opowiedzieć o swoim osiedlu oraz przygotowanej instalacji. Następnie p. P. Ryżek 
przedstawiła koncepcję zaprezentowania Rady Osiedla Stare Winogrady. W wyniku krótkiej 
dyskusji uzgodniono, że charakterystycznym znakiem będzie kiść winogron, a na platformie 
zostaną umieszczone zdjęcia dawnego Szeląga. 
Przewodnicząca Rady podkreśliła, że jest to na razie ogólna wizja, a wszystkie szczegóły i 
działania radni będą ze sobą uzgadniali na bieżąco podczas przygotowań. Następnie  
podziękowała p. P. Ryżek za przybycie i zaanagażownie. 
Pani P. Ryżek opuściła sesję o godz. 19.30. 
  
3a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania realizacji cyklu wydarzeń Wolny Targ na 
terenie Cytadeli. 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że do Osiedla zwróciła pani Magdalena Kosakowska- 
Neutrino z prośbą o zaopiniowanie możliwości zorganizowania na terenie Cytadeli cyklu 
wydarzeń pod nazwą Wolny Targ. Zauważyła, że inicjatywa ta jest już znana w mieście i 
zaproponowała, aby wydać pozytywną opinię. Jednocześnie podkreśliła, że poinformowała 
panią Kossakowską, że jeżeli okaże się, że w trakcie trwania imprezy Cytadela dozna jakiegoś 
uszczerbku, Osiedle wycofa swoje poparcie. Radni zgodzili się z Przewodniczącą Rady. 
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła 
głosowanie. 
Uchwała nr X/39/VII/2016 w sprawie zaopiniowania realizacji cyklu wydarzeń Wolny Targ na 
terenie Cytadeli została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
3b. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu wydatków Osiedla na 2016 r. (ZDM) 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło pismo ZDM z prośbą o rozdysponowanie 
środków w wysokości 1.504 zł, pozostałych w związku ze zrealizowaniem zadania „Utwardzenie 
- wyasfaltowanie zejścia odcinka ul. Ugory do ul. Nadbrzeże”. Zaproponowała, aby środki 
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przesunąć do zadania „Remont nawierzchni jezdni i osiedlowych chodników”. Radni wyrazili 
akceptację. 
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła 
głosowanie. 
Uchwała nr X/40/VII/2016 w sprawie zmiany planu wydatków Osiedla na 2016 r. została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
3c. Projekt uchwały w sprawie zmiany planu wydatków Osiedla na 2016 r. (MDK) 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wydruk 
gazetek osiedlowych, w planie wydatków osiedla pozostała do rozdysponowania kwota 490 zł.  
i zaproponowała, aby środki te skierować do MDK nr 2 na utrzymanie zieleni. Przewodnicząca 
Rady zapytała, czy ktoś ma inny pomysł jak wykorzystać te pieniądze. Nikt nie zgłosił żadnej 
propozycji, w związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła 
głosowanie. 
Uchwała nr X/41/VII/2016 w sprawie zmiany planu wydatków Osiedla na 2016 r. została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
3d. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i zarządziła 
głosowanie. 
Uchwała nr X/42/VII/2016 w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
3e. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych osiedli na 2017 rok. 
Przewodnicząca Rady krótko przedstawiła dwa zadania, które mogłyby zostać zrealizowane w 
ramach konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2017 rok. Pierwsze 
zadanie to „Szeląg – nowe miejsce kultury”. Realizacja tego zadania pozwoliłaby na ożywienie 
Szeląga przez cały rok. Odpowiednie zorganizowanie tego miejsca poprzez stworzenie 
potrzebnej infrastruktury, pozwoliłoby na organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i 
rekreacyjnych przez cały rok.  
Drugie zadanie to „Rewitalizacja oczka wodnego na Cytadeli”. Przewodnicząca Rady 
zaznaczyła, że realizacja tego zadania byłaby o tyle prostsza, że Zarząd Zieleni Miejskiej 
dysponuje już koniecznymi projektami i kosztorysami prac. 
Podsumowując krótką dyskusję radni stwierdzili, że pomimo, że przygotowanie wniosku 
grantowego na zadanie „Szeląg – nowe miejsce kultury” wydaje się być trudniejsze, realizacja 
tego zadania będzie skutkowała powstaniem kolejnej atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców 
osiedla. Dlatego w konkursie „grantowym” należy wystąpić z pierwszym zadaniem. 
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. 
Uchwała nr X/43/VII/2016 w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych osiedli na 2017 rok. została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 
do protokołu. 
 
4. Wolne głosy i wnioski.  
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z brakiem czasu, ten punkt nie zostanie 
zrealizowany. Nikt nie wniósł sprzeciwu. 
 
5. Zamknięcie sesji. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja, będzie sesją budżetową i odbędzie się 
w poniedziałek 4 lipca 2016 r. o godz. 18.00. w siedzibie Oddziału WJPM – Stare Miasto, ul. 
Gronowa 20 pok. 319. 
Przewodnicząca Rady o godz. 20:30 zamknęła sesję Rady. 
 
Protokołowała                                                                                 Przewodnicząca Rady Osiedla 
         
 
(-) Katarzyna Przymuszała                                                                       (-) Halina Owsianna  
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Przewodnicząca                       Poznań, 7 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 
X sesję Rady Osiedla Stare Winogrady, 

która odbędzie się  14 czerwca 2016 r. (wtorek) 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. Omówienie spraw bieżących. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

5. Zamknięcie sesji.               
 
 
                                                                 

Przewodnicząca Rady Osiedla  
 

 
           (-) Halina Owsianna 

 


