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P R O T O K Ó Ł Nr 6/2015 
VI sesji Rady Osiedla Stare Winogrady 

z 30 listopada 2015 r. 
Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Brandstaettera 6. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
O godzinie 17.30 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 11 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:  
4a. Projekt uchwały w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „W rejonie ulic Bastionowej i Winogrady” w Poznaniu. 
4b. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania przedłużenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu 
przy ul. Winogrady 43/47. 
Nikt nie wniósł uwag. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
3. Komunikaty i oświadczenia.  
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 
 
4. Konsultacje w sprawie mpzp „Rejon ulic  Winogrady i Bastionowa”. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że konsultacje w sprawie mpzp z przedstawicielami 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i mieszkańcami trwały od godz. 17.00 do 17.30 i w związku  
z brakiem kworum odbyły się przed sesją Rady Osiedla. 
 
4a. Projekt uchwały w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „W rejonie ulic Bastionowej i Winogrady” w Poznaniu. 
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby Rada Osiedla przychyliła się do wniosków, które 
do mpzp chcą wnieść mieszkańcy, odczytała projekt uchwały wraz z załącznikiem i zapytała czy 
ktoś z radnych ma uwagi. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Rady zarządziła 
głosowanie. 
Uchwała nr VI/30/VII/2015 w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „W rejonie ulic Bastionowej i Winogrady” w Poznaniu została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Głos zabrał pan Zbigniew Arndt i powiedział, że w związku z wydaniem przez Wydział 
Urbanistyki i Architektury decyzji o pozwoleniu na budowę sprzecznej z obowiązującymi 
ustaleniami mpzp, Miasto zostało narażone na poniesienie kosztów związanych albo zapłatą 
odszkodowania, albo z przeprowadzeniem procedury opracowania nowego mpzp. Podkreślił, że 
to błędy albo celowe działanie urzędników doprowadziło do konieczności wydatkowania 
publicznych środków i w związku z tym uważa, że wszystkie osoby, które zawiniły w tej sprawie, 
powinny zostać wskazane i pociągnięte do odpowiedzialności. 
Radni zgodzili się z p. Z. Arndtem i poprosili o przygotowanie stosownego pisma. 
 
4b. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania przedłużenia zgody na sprzedaż alkoholu  
w lokalu przy ul. Winogrady 43/47. 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że rada została poproszona o wydanie opinii w sprawie 
przedłużenia zgody na sprzedaż alkoholu w sklepie „Żaczek”, który mieści się przy  
ul. Winogrady 43/47 i odczytała pismo ZKZL DZU 5-1242-1-431-/2015 z dnia 16.11.2015 r. 
(załącznik nr 4 do protokołu). Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że zwróciła się  
z pytaniem do dyrektora szkoły przy ul. Żniwnej i do Straży Miejskiej, czy w związku  
ze sprzedażą alkoholu dochodziło lub dochodzi do jakichś incydentów. Powiedziała, że dyrektor 
szkoły niczego nie zasygnalizował i odczytała odpowiedź, którą otrzymała od Straży Miejskiej 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
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W związku z powyższym zaproponowała, aby podjąć uchwałę. Przewodnicząca Rady odczytała 
projekt uchwały sprawie zaopiniowania przedłużenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu przy 
ul. Winogrady 43/47 i zapytała, czy ktoś ma uwagi. W związku z brakiem uwag, zarządziła 
głosowanie. 
Uchwała nr VI/31/VII/2015 w sprawie zaopiniowania przedłużenia zgody na sprzedaż alkoholu 
w lokalu przy ul. Winogrady 43/47 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6  
do protokołu. 
 
5. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla. 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i zarządziła 
głosowanie. 
Uchwała nr VI/32/VII/2015 w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla została 
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
6. Omówienie spraw bieżących. 
Przewodnicząca Rady zwróciła się do członków komisji Porządku i Bezpieczeństwa z prośbą  
o sprawdzenie, w których miejscach na osiedlu jest bałagan, żeby można było podjąć 
odpowiednie działania. 
 
7. Wolne głosy i wnioski.  
Głos zabrały następujące osoby i poruszyły sprawy: 
 Pani Maria Jurczyszyn zwróciła uwagę na brzydki wygląd parkingu przy Cytadeli. Radni 

ustalili, że w przyszłości rozważą posadzenie krzewów oddzielających teren Cytadeli  
od parkingu. 

 Pan Zygmunt Woźny powiedział, że jeśli w przyszłości wpłynie wniosek o przedłużenie 
zgody na sprzedaż alkoholu w kioskach przy pętli tramwajowej na ul. Przełajowej, to nie 
należy jej udzielić, ze względu na bliską odległość od szkoły, zanieczyszczanie moczem 
okolicy i zaczepianie przechodniów przez osoby spożywające przy kioskach alkohol. Radni 
zgodzili się z p. Woźnym. 

 Pani Małgorzata Ptak-Adamczewska powiedziała, że na ul. Gronowej przy markecie 
Biedronka zostały posadzone drzewa, ale nadal nie jest sprzątany chodnik. Odpowiadając 
Przewodnicząca Rady poprosiła o wykonanie zdjęć w celu podjęcia dalszej interwencji. 

 Pani Alicja Świtała zapytała kiedy będzie remontowany chodnik na ul. Pasieka. 
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że w przyszłym roku. 

 Pan Janusz Wolski zgłosił konieczność ponowienia wniosku o odtworzenie wiaty 
tramwajowej na ul. Winogrady - przystanek Pasieka w stronę ul. Połabskiej. Radni poprosili 
o skierowanie pisma w tej sprawie. 

 Pan Zbigniew Arndt zwrócił uwagę na kwestię fetoru wydobywającego się z oczyszczalni 
ścieków na Wilczaku. Pan Z. Woźny odpowiedział, że jest w kontakcie Aqanetem, który 
podejmuje działania, żeby ograniczyć tę uciążliwość. W tej chwili do zneutralizowania 
pozostał tylko jeden zbiornik. 

 
11. Zamknięcie sesji. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja - noworoczna - odbędzie się w piątek  
8 stycznia 2016 r. o godz. 18.00. Miejsce sesji zostanie podanie w późniejszym terminie. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 19:00 zamknęła sesję 
Rady. 
 
 
 
Protokołowała                                                                                 Przewodnicząca Rady Osiedla 
                           Stare Winogrady 
 
(-) Katarzyna Przymuszała                                                                   (-) Halina Owsianna  
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Przewodnicząca              Poznań, 23 listopada 2015 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 

VI sesję Rady Osiedla Stare Winogrady, 
która odbędzie się  30 listopada 2015 r. (poniedziałek) 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. Komunikaty i oświadczenia. 

4. Konsultacje w sprawie mpzp „Rejon ulic  Winogrady i Bastionowa”. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla. 

6. Omówienie spraw bieżących. 

7. Wolne głosy i wnioski. 

8. Zamknięcie sesji.               
 
 
 
 
 
 
                                                                 

Przewodnicząca Rady Osiedla  
 

 
                            (-) Halina Owsianna 

 


