P R O T O K Ó Ł Nr 5/2015
V sesji Rady Osiedla Stare Winogrady
z 14 października 2015 r.
Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Brandstaettera 6.
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
O godzinie 18.15. sesję Rady otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla
Stare Winogrady pani Halina Owsianna. Przewodnicząca Rady przywitała przybyłych gości
i radnych. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji bierze udział 8 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 przedstawiła porządek obrad.
Nikt nie wniósł uwag. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Komunikaty i oświadczenia.
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.
4. Prezentacja dot. zagospodarowania przestrzeni parku Cytadela wydarzeniem
masowym.
Przewodnicząca Rady oddała głos przedstawicielom firmy V’utur-X Events Grzegorzowi
Zgóreckiemu i Jackowi Rzysko, którzy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokołu) przestawili
koncepcję zorganizowania w dniach 29.04-3.05.2016 r., multi-tematycznego widowiska pirolaserowego na terenie min. Cytadeli.
Podczas krótkiej dyskusji p. Janusz Wolski zapytał jak będzie wyglądało zaplecze sanitarne
imprezy, a p. G. Zgórecki odpowiedział, że zabezpieczona zostanie odpowiednia liczba TOI
TOI. Dodał, że przy tak dużej imprezie masowej przepisy zobowiązują organizatora
do postawienia dwóch szpitali polowych. Nad bezpieczeństwem będzie czuwało ok. 600
ochroniarzy, dodatkowo będą również wolontariusze i policja.
O godz.19.00. na sesję rady przyszła pani Zofia Charłampowicz-Jabłońska. Od tej pory w sesji
brało udział 9 radnych.
Pan Artur Maj przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej zwrócił uwagę na korzyści dla Cytadeli,
jakie mogą być związane z organizacją imprezy - przede wszystkim wyremontowanie
amfiteatru.
Pan Zbigniew Arndt stwierdził, że teren Cytadeli nie nadaje się do przeprowadzenia tak
ogromnego wydarzenia. Wszystkie znane mu do tej pory wielkie imprezy masowe odbywają się
na terenach płaskich i otwartych. Podkreślił, że istnieje ogromne ryzyko dewastacji Cytadeli.
Pani Katarzyna Owsianna poparła p. Z. Arndta.
O godz.19.20. na sesję rady przyszła pani Maria Adamczewska. Od tej pory w sesji brało udział
10 radnych.
Pani Małagorzata Ptak-Adamczewska powiedziała, że jest za pozytywnym zaopiniowaniem
zorganizowania przedstawionej imprezy, ponieważ przede wszystkim zostanie wprowadzone
nowe ogromne wydarzenie na terenie Poznania, które będzie miało zasięg krajowy i europejski
i przyczyni się do wypromowania Poznania.
O godz.19.30. na sesję rady przyszli p. Alicja Arndt i p. Marcin Soniewicki. Od tej pory
w sesji brało udział 12 radnych.
Przewodnicząca Rady zamykając dyskusję stwierdziła, że radni będą mieli możliwość
wypowiedzenia się w tej sprawie w głosowaniu.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zagospodarowania wydarzeniem masowym
przestrzeni parku Cytadela.
Przewodnicząca Rady zarekomendowała wydanie pozytywnej opinii, odczytała projekt
uchwały i zarządziła głosowanie. Wyniki głosowania: za – 7, przeciw - 4, wstrzymało się – 1.
Uchwała nr V/27/VII/2015 w sprawie zaopiniowania zagospodarowania wydarzeniem masowym
przestrzeni parku Cytadela została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Pan Grzegorz Zagórecki podziękowała radnym z wydanie pozytywnej opinii.
O godz. 19.40. panowie Grzegorz Zagórecki, Jacek Rzysko oraz Artur Maj opuścili sesję.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach
oświatowych na 2016 r.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie.
Uchwała nr V/28/VII/2015 w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach
oświatowych na 2016 r. została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
7. Informacja dotycząca prac Zarządu pomiędzy sesjami.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Przewodniczący Zarządu, w związku ze swoją
nieobecnością poprosił ją o przedstawienie uchwał podjętych przez Zarząd pomiędzy sesjami
rady. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę nr 4/VII/2015 Zarządu Osiedla Stare
Winogrady z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosków zgłoszonych w ramach
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok i uchwałę nr 5/VII/2015 Zarządu Osiedla
Stare Winogrady z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania regulaminów parków
i zieleńców miasta Poznania.
9. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i zarządziła
głosowanie.
Uchwała nr V/29/VII/2015 w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla została
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8. Omówienie spraw bieżących.
Pan Z. Arndt krótko przedstawił sprawę poprowadzenia tramwaju na Naramowice. Powiedział,
że w parku Szelągowskim zaczęły się odwierty w celu przeprowadzenia badań geologicznych
oraz krótko przedstawił analizę wykonaną przez Politechnikę Poznańska, stwierdzając,
że właściwie nic konkretnego z niej nie wynika.
Pan A. Baranowski zreferował najważniejsze wątki podjęte na spotkaniu z Policją,
podkreślając, że spadła przestępczość, liczba rozbojów i kradzieży na osiedlu. Następnie
powiedział, że Policja zgłosiła ogromną potrzebę zakupu pojazdów i zwróciła się z prośbą
do osiedli o finansowe wsparcie tego zadania.
10. Wolne głosy i wnioski.
Głos zabrała p. M. Ptak-Adamczewska i przypomniała o sprawie śmieci przy chodniku
na ul. Gronowej. Odpowiadając Przewodnicząca Rady zapewniła, że podejmie interwencję w
tej sprawie.
Przewodnicząca Rady poruszyła sprawę wyznaczenia drogi przeciwpożarowej
na ul. Bastionowej 55. Przypomniała, że w poprzedniej kadencji rady, chęć nabycia działki
zgłosiła p. Anna Sypniewska, kiedy wybudowała swój pałac przy ul. Za Cytadelą. Rada Osiedla
wówczas zaopiniowała negatywnie sprzedaż tej działki, argumentując, że powinna ona być
drogą dojazdową do działek dotąd jeszcze niezabudowanych. W 2014 r. Szkoła Podstawowa
nr 38 wnioskowała o powierzenie działki w trwały zarząd, ale uzyskała odmowę.
Przewodnicząca Rady podkreśliła, że sprawa jest ciągle nieuregulowana i zaproponowała, aby
wystąpić do WGN o powierzenie działki w trwały zarząd ZDM. Wtedy będzie ona stanowiła
zarówno obsługę komunikacyjną dla przylegających działek jak i drogę przeciwpożarową
dla SP 38.
Radni jednogłośnie poparli propozycję Przewodniczącej Rady.
11. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 20:30 zamknęła sesję
Rady.
Protokołowała
(-) Katarzyna Przymuszała

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

Poznań, 12 października 2015 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
V sesję Rady Osiedla Stare Winogrady,
która odbędzie się 14 października 2015 r. (środa) 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. Prezentacja dot. zagospodarowania przestrzeni parku Cytadela wydarzeniem
masowym.
5. Projekt

uchwały

w sprawie

zaopiniowania

zagospodarowania

wydarzeniem

masowym przestrzeni parku Cytadela.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach
oświatowych na 2016 r.
7. Informacja dotycząca prac Zarządu pomiędzy sesjami.
8. Omówienie spraw bieżących.
9. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Stare Winogrady
(-) Halina Owsianna
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