DATA WPŁYWU: 28.09.2016.
UCHWAŁA NR XII/50/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zaopiniowania działań Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie Cytadeli
planowanych na lata 2016 i 2017

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1117/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Winogrady
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 227, poz. 4183), uchwala się, co następuje

§1
Opiniuje się pozytywnie działania Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie Cytadeli
planowanych na lata 2016 i 2017, które dotyczą:
1) montażu w parku Cytadela tablic informacyjnych;
2) rewitalizacji wybranych fragmentów parku Cytadela w rejonie Rosarium.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

w sprawie zaopiniowania działań Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie Cytadeli planowanych na lata
2016 i 2017

W związku z przedstawionymi przez p. Małgorzatę Sobieszczyk planami działań Zarządu Zieleni Miejskiej
na trenie Cytadel podczas sesji Rady Osiedla w dniu 20.09.2016 oraz prośbą ZZM o ich zaopiniowanie,
w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Stare Winogrady stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania
w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta
i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla
(-) Zygmunt Woźny

UCHWAŁA NR XII/51/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie
ograniczenia

czasu

funkcjonowania

instalacji

lub

korzystania

z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać
na środowisko na terenie miasta Poznania

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1117/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Winogrady
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 227, poz. 4183), uchwala się, co następuje

§1
Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ograniczenia
czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas
może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ograniczenia czasu
funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może
negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania

Chcemy podkreślić, że uchwała zmniejszająca skutki, czy uciążliwości związane z hałasem jest jak
najbardziej potrzebna i wręcz oczekiwana przez mieszkańców naszego miasta, ale nie w takiej formie.
Rada Osiedla negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, głównie z uwagi na jej uzasadnienie.
W przedstawionym projekcie nie ma skonkretyzowanych zapisów, które w znacznym stopniu
przyczyniłyby się do jego wyeliminowania lub znacznego ograniczenia.
Uważamy, że w uchwale tej zabrakło podstawowych zapisów i informacji dotyczących kilku istotnych
kwestii, a mianowicie:
- o dopuszczalnym poziomie hałasu,
- co konkretnie będziemy uznawali za hałas, a co uznamy za czasową jego uciążliwość, czy np. emisję z
konkretnej instalacji, jaką może być ciągłe buczenie włączonej sygnalizacji odstraszającej ptaki
(przykładem budynek UW), czy całodobowy dźwięk pracujących klimatyzatorów, czy ulicznej sygnalizacji,
czy hałas związany z nocnym przejazdem tramwajów ruszających lub wracających na określone pętle,
etc.
- wskazanie jednostki odpowiedzialnej za nadzór i przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu
(ze wskazaniem kto i jaką aparaturą pomiarową oraz w jakich godzinach będzie w stanie wskazać, czy
jest to negatywnie oddziaływanie hałasu na środowisko)
- jakie sankcje będą wymierzane w przypadkach jednorazowych, a jakie w nagminnych przekroczeniach
poziomu hałasu oraz kto lub jaka jednostka administracyjna będzie to egzekwować,
- dlaczego wyłączamy imprezy objęte patronatem władz miasta, które to w naszej ocenie spowodują tylko
zwiększone zabiegi o uzyskanie takiego patronatu, a to nie wpłynie na ich jakość i rangę.
Mając powyższe na uwadze podjęliśmy takie stanowisko w przedmiotowej sprawie.
W związku z pismem nr ZKB-VI.5520.73.2016 z dnia 5 września 2016 r., oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9
Statutu Osiedla Stare Winogrady stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez
wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne
Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla
(-) Zygmunt Woźny

UCHWAŁA NR XII/52/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zaopiniowania budowy stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust.1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1117/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Winogrady
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 227, poz. 4183), uchwala się, co następuje

§1
Opiniuje

się

negatywnie

budowę

stacji

Poznańskiego

Roweru

Miejskiego

w następujących lokalizacjach:
1) ul. Dożynkowa – na miejscach postojowych – teren Uniwersytetu Przyrodniczego;
2) ul. Murawa/Słowiańska – wzdłuż chodnika przy ul. Murawa, po południowej stronie
ul. Słowińskiej, po utwardzeniu nawierzchni;
3) ul. Słowiańska – na miejscach postojowych przy skrzyżowaniu z ul. Zagonową
(likwidacja 4 miejsc).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

w sprawie zaopiniowania budowy stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego.
Podane lokalizacje z punktu widzenia potrzeb parkingowych naszych mieszkańców są nie do przyjęcia
i stąd nasza negatywna opinia.
Jednocześnie dla każdego z zaproponowanych w uchwale punktów mamy lokalizację zamienną
w pobliżu i tak:
-

dla ul. Dożynkowej proponujemy zamiennie dwie lokalizacje:

1. narożnik ul. Żniwnej z ul. Winogrady tuż przy sklepie „Fawor” lub „Żaczek”,
2. plac przylegający do pawilonu od strony narożnika ul. Ozimina z ul. Winogrady.
Należy wziąć pod uwagę, że przy ul. Dożynkowej mamy oblegany punkt pocztowy, a po drugiej stronie
delegaturę NIK oraz Sąd Gospodarczy, a w związku z tym brak miejsc postojowych.
-

dla ul. Murawa/Słowiańska po utwardzeniu chodnika zamiennie proponujemy dwie utwardzone
lokalizacje:

1. Narożnik przy skręcie z ul. Słowiańskiej w ul. Gronową
2. lub narożnik skręt z ul. Murawa w ul. Słowiańską (w kierunku ul. Naramowickiej) opalikowany duży
plac przy przejściu i dojściu na przystanek autobusowy.
- dla lokalizacji ul. Słowiańska z Zagonową, gdzie proponuje się likwidacje 4 miejsc postojowych,
zamiennie proponujemy utwardzony fragment placu, który jest naturalnym przedłużeniem chodnika po
stronie wschodniej prowadzącego z ul. Zagonowej w ul. Słowiańską. Ten odcinek jest zawsze zastawiany
samochodami, co utrudnia widoczność wyjeżdżającym z ul. Starowiejskiej. Dodatkowo nadmieniamy, że
w opracowanym projekcie przebudowy ul. Zagonowej (projekt realizowany w ZDM na zlecenie Rady
Osiedla, po pierwszych konsultacjach) przewiduje miejsca parkingowe dla rowerów na tejże ulicy, obok
postoju Taxi, a więc blisko wskazywanej w uchwale lokalizacji.
W związku z pismem nr ZTM.IR.5102.2.35.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9
Statutu Osiedla Stare Winogrady stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez
wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne
Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla
(-) Zygmunt Woźny

UCHWAŁA NR XII/53/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Na podstawie § 41 ust. 2 uchwały nr LXXVI/1117/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia
31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Winogrady (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r.
Nr 227, poz. 4183), uchwala się, co następuje:

§1
Postanawia się przyznać dietę za wrzesień 2016 r. następującym członkom organów
Osiedla:
1) Andrzejowi Baranowskiemu

- 200 zł,

2) Katarzynie Owsiannej

- 500 zł,

3) Aleksandrze Soniewickiej

- 600 zł,

4) Zygmuntowi Woźnemu

- 500 zł.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za styczeń 2016 r., zgodnie z poniższym
zestawieniem:
1. Andrzejowi Baranowskiemu - za udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisariatu PoznańPółnoc i Strażą Miejską
2. Katarzynie Owsiannej – za prace związane z przygotowaniem osiedlowego kwartalnika i strony
na facebooku.
3. Aleksandrze Soniewickiej - za przygotowanie spotkań z seniorami.
4. Zygmuntowi Woźnemu - za pełnienie funkcji przewodniczącego zarządu osiedla.
W związku z § 41 ust. 2 statutu Osiedla Stare Winogrady stanowiącym, że w ramach posiadanych
środków Rada może przyznać diety członkom organów osiedlowych z zachowaniem zasad określonych
w uchwale nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zasad
przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych –
osiedli oraz w związku z powyższym uzasadnieniem w celu zrekompensowanie członkom organów
osiedlowych poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem określonej funkcji oraz realizacją zadań
osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla
(-) Zygmunt Woźny

