P R O T O K Ó Ł Nr 8/2016
VIII sesji Rady Osiedla Stare Winogrady
z 1 lutego 2016 r.
Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Brandstaettera 6.
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
O godzinie 18.40 sesję Rady otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla
Stare Winogrady pani Halina Owsianna. Przewodnicząca Rady przywitała radnych
i przybyłych gości. 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 odczytała porządek obrad i rozszerzyła go o punkty:
10a. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla na 2016.
10b. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zabezpieczenia obrzeży parku
Cytadela.
10c. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Następnie Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś ma uwagi.
Nikt nie wniósł uwag. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Komunikaty i oświadczenia.
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.
4. Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej i dzielnicowym.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu najpierw przedstawiciela Policji,
a następnie Straży Miejskiej.
Głos zabrał dzielnicowy p. Michał Kowal i poinformował, że teren Osiedla Stare Winogrady
jest podzielony na dwa rewiry: pierwszy, którym on się opiekuje obejmuje teren od ul.
Szelągowskiej do ul. Murawa, a drugi, którym opiekuje się p. Krzysztof Górny sięga od ul.
Murawa stronę ul. Owsianej do końca osiedla. Teren Wilczaka należy jeszcze do innej
osoby.
Pan M. Kowal krótko przedstawił najważniejsze zagadnienia dot. bezpieczeństwa na terenie
osiedla i powiedział, że:
 właściwie nie ma większego problemu z kradzieżą samochodów - giną pojedyncze sztuki,
natomiast jak wszędzie jest problem z parkowaniem.
 zanotowano niewiele włamań i aktów wandalizmu.
 na terenie osiedla nie ma osób bezdomnych.
 w okresie letnim, kiedy zamknięte są akademiki na ul. Dożynkowej odżywa problem
gromadzenia się młodzieży na klatkach schodowych.
 uciążliwi dla współlokatorów mieszkańcy z ul. Gromadzkiej wyprowadzili się.
 Policja podjęła działania w dotyczące wystawiania motocykli na ul. Słowiańskiej i sprawa
cały czas jest monitorowana.
Pan Bartosz Biały przedstawiciel Straży Miejskiej – odnosząc się do ww. problemu
powiedział, że Straż Miejska skierowała do sądu wniosek o ukaranie grzywną, ale właściciel
się odwołał i sprawa jest w toku.
Pan B. Biały przedstawił sprawy związane ze zmianami organizacji pracy Straży Miejskiej
i poinformował, że siedziba referatu Winogrady została przeniesiona na os. Chrobrego,
kierownikiem został p. Rafał Konieczny, a osiedlem opiekował się będzie p. Przemysław
Kupś.
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Następnie powiedział, że ostatnio do Straży Miejskiej wpłynęły:
 Sprawa zamontowania słupków ograniczających wjazd na Cytadelę – Przewodnicząca
Rady poinformowała, że rada zajmie się tą sprawą w dalszej części sesji.
 Sprawa skrócenia postoju taksówek na ul. Słowiańskiej – Przewodnicząca Rady zwróciła
uwagę, że postój mieści się na terenie Osiedla Nowe Winogrady Południe.
Następnie radni zgłosili do uporządkowania działki przy ul. Ugory, Sołtysiej, Wilczak vis a vis
Tesco, skarpę pomiędzy pawilonami handlowymi na ul. Słowiańskiej w stronę IX LO i ul.
Warzywnej.
Przewodnicząca Rady podziękowała gościom za przybycie.
Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej opuścili sesję Rady o godz. 19.10.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2015 r. (załącznik nr 3 do protokołu) przedstawił pan
Zygmunt Woźny.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Nikt
nie zabrał głosu.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Zieleni.
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Przestrzennej
w 2015 r. przedstawiła pani Zofia Charłampowicz-Jabłońska (załącznik nr 4 do protokołu).
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos. Nikt
nie zabrał głosu.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Sprawozdanie działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w 2015 roku (załącznik nr 5
do protokołu) przedstawiła pani Aleksandra Soniewicka.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Nikt
nie zabrał głosu.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2015 r.
(załącznik nr 6 do protokołu) przedstawił pan Janusz Bielak.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos. Nikt
nie zabrał głosu.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach
konkursu Zielony Poznań.
Przewodnicząca Rady w imieniu Przewodniczącej Komisji ds. oceny i lustracji obiektów
w ramach konkursu Zielony Poznań przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2015 r.
(załącznik nr 7 do protokołu) i zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać w tej sprawie
głos. Nikt nie zabrał głosu.
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji lokalizacji mini parku
linowego na Cytadeli.
Przewodnicząca Rady przedstawiała pismo ZZM.RZ.10/5050-D-17-3/2015 z dnia
12 stycznia 2016 (załącznik nr 8 do protokołu). Po krótkiej dyskusji radni ustalili, że nie są
przeciwni powstaniu parku linowego na Cytadeli, jednak nie w zaproponowanej lokalizacji.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zapytała czy ktoś z radnych chciałby
wnieść uwagi. Nikt nie wniósł uwag, w związku z powyższym Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie.
Uchwała nr VIII/34/VII/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji lokalizacji mini parku
linowego na Cytadeli została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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10a. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla na 2016.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zapytała czy ktoś z radnych chciałby
wnieść uwagi. Nikt nie wniósł uwag, w związku z powyższym Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie.
Uchwała nr VIII/35/VII/2016 w sprawie zmian w planie wydatków osiedla na 2016. została
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
10b. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zabezpieczenia obrzeży
parku Cytadela.
Przewodnicząca Rady przedstawiała pismo ZZM.RZ.10/5111-9-1/2016 z dnia 22 stycznia
2016 (załącznik nr 11 do protokołu). Radni zapoznali się z mapą parku Cytadela
i zaznaczonymi miejscami, w których w planowane jest zamontowanie metalowych słupków
zabezpieczających wjazd na teren parku. Radni zgodzili się z propozycją Zarządu Zieleni
Miejskiej.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zapytała czy ktoś z radnych chciałby
wnieść uwagi. Nikt nie wniósł uwag, w związku z powyższym Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie.
Uchwała nr VIII/36/VII/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji zabezpieczenia obrzeży
parku Cytadela została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
10c. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i zarządziła
głosowanie.
Uchwała nr VIII/37/VII/2015 w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla została
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
11. Omówienie spraw bieżących.
Przewodniczący Zarządu odczytał rekomendację Osiedla w związku z realizacją przez
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w 2016 roku zadnia pod nazwą „Działania integrujące
i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Stare Winogrady”. Rekomendacja
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 15 grudnia 2016 r. skierowane do Rady
Osiedla na jej ręce, w sprawie zaproszenia do współpracy podczas organizacji 9 edycji
Festiwalu Akademia Gitary (załącznik nr 15 do protokołu). Radni sceptycznie odnieśli się do
pisma stwierdzając, że jest ono nie jasne i nie wynika z niego jakie są konkretne oczekiwania
organizatorów. W związku z powyższym stwierdzili, że nie podejmą działań w tej sprawie.
12. Wolne głosy i wnioski.
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.
13. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 20:30 zamknęła sesję
Rady.

Protokołowała
(-) Katarzyna Przymuszała

Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna
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Przewodnicząca
Rady Osiedla Stare Winogrady

Poznań, 25 stycznia 2016 r.

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
VIII sesję Rady Osiedla Stare Winogrady,
która odbędzie się 1 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.00
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. Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej i dzielnicowym.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu.
6. Sprawozdanie

Przewodniczącego

Komisji

Gospodarki

Komunalnej,

Polityki

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Zieleni.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach
konkursu Zielony Poznań.
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji lokalizacji mini parku linowego na
Cytadeli.
11. Omówienie spraw bieżących.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna
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