
P R O T O K Ó Ł Nr 2/2019

z sesji  Rady Osiedla Stare Winogrady

z dnia 15 maja 2019 r.

Miejsce obrad – Urząd Miasta Poznania, sala 318, ul. Gronowa 20

 

1.    Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta

Sesja rozpoczęła się o godz. 18:08. Sesję Rady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla p. Piotr
Zieliński.  Na  wstępie  powitał  wszystkich  radnych.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w sesji
bierze udział 14 radnych. Lista obecności stanowi  załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta
powołano  p.  Joannę  Gawarecką,  pracownika  Oddziału  Obsługi  –  Stare  Miasto  Wydziału
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

 

2.    Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący  Rady  przedstawił  proponowany  porządek  obrad  (załącznik  nr  2)  oraz
zaproponował  jego  zmianę  poprzez  wprowadzenie  punktu  16a.  Projekt  uchwały  w  sprawie
zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej  położonej u zbiegu ulic
Naramowickiej i Hawelańskiej.

Wszyscy opowiedzieli się za zmianą porządku obrad.

 

3.    Złożenie ślubowania przez Radnych nieobecnych na inauguracyjnej sesji Rady.

Przewodniczący Rady poinformował,  że należy przyjąć ślubowanie od radnych nieobecnych na
sesji inauguracyjnej – p. Alicji Arndt i p. Jakuba Rybki.

Przewodniczący  Rady  poprosił  wszystkich  o  powstanie,  a  następnie  odczytał  rotę  ślubowania
prosząc p. Alicję Arndt oraz p. Jakuba Rybkę o wypowiedzenie słów „ślubuje” lub „ślubuje, tak mi
dopomóż  Bóg”.  Radni  złożyli  ślubowanie.  Przewodniczący  Rady  wręczył  nowym  radnym
zaświadczenia o wyborze. 

 

4.    Komunikaty.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

 

5.    Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wszystkich wyborów.

Przewodniczący  Rady  poprosił  radnych  o  zgłaszanie  się  do  komisji  skrutacyjnej  dla
przeprowadzenia  wszystkich  wyborów.  Do  komisji  skrutacyjnej  zgłosili  się:  p.  Jakub  Rybka,
 p. Aleksandra Różańska, p. Magdalena Szwajkowska. Radni jednogłośnie przyjęli skład komisji
skrutacyjnej.

 

O  godz.  18:15  na  sesję  przybył  p.  Marcin  Nowacki.  Od  tej  pory  w  sesji  rady  brało  udział  
15 radnych.



6.    Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu.

Przewodniczący  Rady  odczytał  regulamin  wyboru  Przewodniczącego  Zarządu,  który  stanowi
załącznik nr 3 do protokołu. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów. 

Pani  A.  Różańska  zgłosiła  kandydaturę  p.  Juliana  Nowaka.  Pan  J.  Nowak  wyraził  zgodę  na
kandydowanie. Pani Alicja Świtała zgłosiła kandydaturę p. Haliny Owsiannej. Pani H. Owsianna nie
wyraziła zgody na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zarządu.

 

Z przeprowadzonego głosowania sporządzono protokół, który stanowi integralną część uchwały  
nr  II/2/VIII/2019 Rady Osiedla Stare Winogrady w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
(załącznik nr 4 do protokołu).

Komisja  skrutacyjna  ogłosiła  wyniki  wyborów.  Oddano  15  głosów ważnych.  Przewodniczącym
Zarządu został wybrany p. J. Nowak otrzymując 15 głosów.

 

Pan.  J.  Nowak  podziękował  radnym za zaufanie  i  wybór  na  Przewodniczącego Zarządu  oraz
opowiedział o planach na przyszłość.

 

7.    Projekt  uchwały w sprawie ustalenia liczby Zastępców Przewodniczącego Zarządu i
Członków Zarządu.

Przewodniczący Rady zaproponował,  by każda część osiedla miała swojego przedstawiciela w
Zarządzie, dlatego Zarząd powinien być 4 osobowy (Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego
i dwóch członków). Nikt nie wniósł uwag do powyższej propozycji. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wyniki:

- za – 15,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr II/3/VIII/2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

8.    Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Zarządu i Członków
Zarządu.

Przewodniczący  Rady  odczytał  regulamin  wyboru  zastępców Przewodniczącego  i  pozostałych
członków Zarządu. Regulamin stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący  Zarządu zgłosił  p.  K.  Janczewskiego  na  zastępcę  przewodniczącego  oraz
 p.  M.  Adamczewską i  p.  Halinę Owsianną na członków Zarządu.  Wymienione osoby wyraziły
zgodę na kandydowanie. 



Komisja  Skrutacyjna  przeprowadziła  tajne  głosowanie  na  zastępców  Przewodniczącego  
i pozostałych członków Zarządu.

 

Z przeprowadzonego głosowania sporządzono protokół, który stanowi integralną część uchwały  
nr II/4/VIII/2019 Rady Osiedla Stare Winogrady w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego 
i pozostałych członków Zarządu (załącznik nr 7 do protokołu).

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów. Oddano 15 głosów ważnych. 

Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został p. K. Janczewski, który otrzymał 15 głosów.

Członkami Zarządu zostały p. M. Adamczewska, która otrzymała 13 głosów i p. H. Owsianna, która
otrzymała 15 głosów.

 

9.    Projekt uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania
opinii  i  rozpatrywania  spraw  należących  do  kompetencji  Rady  oraz  zgłaszania
propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Podjęto krótką dyskusję w tej sprawie.

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wyniki:

- za – 15,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr II/5/VIII/2019 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

   

10.  Określenie liczby wiceprzewodniczących Rady.

Przewodniczący Rady zaproponował aby wybrać dwóch wiceprzewodniczących Rady. 

Pani  H.  Owsianna  poinformowała,  że  zazwyczaj  rady  osiedli  ustalają  jednego
wiceprzewodniczącego. Jej zdaniem nie powinno być zbyt wielu osób tzw. funkcyjnych.

Większość radnych opowiedziała się za dwoma wiceprzewodniczącymi Rady. 

 

11.  Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego/ych Rady.

Przewodniczący  Rady  odczytał  regulamin  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady.  Regulamin
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pani A. Różańska zgłosiła kandydaturę p. Wojciecha Dobskiego. 

Pani M. Szwajkowska zgłosiła kandydaturę p. Marcina Nowackiego.



Przewodniczący Zarządu zgłosił kandydaturę p. Małgorzaty Ptak-Adamczewskiej i p. Krzysztofa
Świerczyńskiego. 

Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. 

 

 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na Wiceprzewodniczących Rady.

Z przeprowadzonego głosowania sporządzono protokół, który stanowi integralną część uchwały  
nr II/6/VIII/2019 Rady Osiedla Stare Winogrady w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady
(załącznik nr 10 do protokołu).

Komisja  Skrutacyjna  ogłosiła  wyniki  wyborów.  Oddano  14  głosów  ważnych,  jeden  głos  był
nieważny.

Na  Wiceprzewodniczących  Rady  wybrano  p.  W.  Dobskiego,  który  otrzymał  9  głosów  i  p.  K.
Świerczyńskiego, który otrzymał 8 głosów.

 

12.  Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i
lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.

Pani  H.  Owsianna  oraz  p.  Małgorzata  Ptak-Adamczewska  opowiedziały  o  konkursie  „Zielony
Poznań”. 

Ustalono,  że  przewodniczącą  komisji  „Zielony  Poznań”  będzie  p.  M.  Ptak-Adamczewska,  a
członkami p. Wojciech Dobski i p. Magdalena Szwajkowska.

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie:

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wyniki:

- za – 14,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 1.

Uchwała nr II/7/VIII/2019 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

13.  Projekt uchwały w sprawie stałego przedstawiciela Osiedla do programu „Bezpieczna
dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”.

Pani H. Owsianna zapoznała radnych z specyfiką spotkań, które odbywają się na Komisariacie
Policji w ramach programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec. 

Do udziału w programie zgłosili się p. Piotr Pietruszewski i Przewodniczący Zarządu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.



W głosowaniu brało udział 15 radnych. Wyniki:

- za – 15,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr II/8/VIII/2019 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

14.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  stałych przedstawicieli  Osiedla  do  komisji
odbiorów  robót  w  zakresie  zadań  zlecanych  i  finansowanych  przez  Miasto,
realizowanych na obszarach Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla.

Pani H. Owsianna zaproponowała swoją osobę do komisji odbiorów robót jako doświadczoną w
tym zakresie oraz zaprosiła do udziału w tej komisji chętne osoby.

Na zaproszenie odpowiedział p. K. Janczewski i wyraził chęć udziału w komisji.

 

O godz. 19:28 sesję  opuściła p. A. Świtała. Od tej pory w sesji rady brało udział 14 radnych.

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wyniki:

- za – 14,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr II/9/VIII/2019 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

15.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  dokumentacji  projektowej  budowy
Wartostrady  pieszo-rowerowej  w  Poznaniu  wraz  z  oświetleniem,  monitoringiem
wizyjnym oraz małą architekturą – etap I.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  pozytywie  opiniujący  dokumentacje  projektową
budowy Wartostrady pieszo-rowerowej – etap I.

Pani H. Owsianna wprowadziła radnych w ten temat.

Radni podjęli dyskusję w tej sprawie.

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wyniki:

- za – 14,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.



Uchwała nr II/10/VIII/2019 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

16.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zmianę  przeznaczenia  środków
celowych  naliczonych  na  rok  2019  znajdujących  się  w  planie  finansowym  Szkoły
Podstawowej nr 83.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i dodał, że był w SP nr 83 i rozmawiał na temat
prac remontowych.

Pani H. Owsianna opowiedziała o kwestiach remontów w placówkach oświatowych.

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wyniki:

- za – 14,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr II/11/VIII/2019 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

16a.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  planowanego  przez  Miasto  zbycia
nieruchomości miejskiej  położonej u zbiegu ulic Naramowickiej i Hawelańskiej.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Wydział  Gospodarki  Nieruchomościami  poprosił
 o  wydanie  opinii  w kwestii  zbycia  nieruchomości.  Sprawa dotyczy  zamiany  działki  na  terenie
Naramowic, która przeznaczona jest pod budowę tramwaju, na działkę przy ul. Hawelańskiej.

Przewodniczący  Zarządu  powiedział,  że  w  wyniku  rozmowy  z  pracownikiem  WGNu,  uzyskał
informację, że sprawa jest praktycznie zatwierdzona, a Rada Osiedla może tylko wydać opinię. 

Przewodniczący Zarządu wyraził obawę, co stanie się z działką przy ul. Hawelańskiej, przy braku
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  możliwa  jest  zabudowa,  a  teren  ten
powinien  zostać  uporządkowany  pod  plac  zabaw.  Przewodniczący  Zarządu  zaproponował
negatywnie  zaopiniować  planowane  zbycie  działki.  Podkreślił,  że  nie  jest  przeciwny  budowie
tramwaju, ale dlaczego akurat ta działka została wzięta pod uwagę.

Pani H. Owsianna powiedział, że inwestycja budowy tramwaju  to inwestycja wyższego celu i Rada
Osiedla nie ma wpływu na działania, które są podejmowane w związku z tym. Nawet negatywna
opinia nic w tym przypadku nie da. Jedynie co można  zrobić to wystąpić dla tego terenu o szybkie
zatwierdzenie mpzp, które zabezpieczy teren przed zabudową.

Postanowiono  wydać  negatywną  opinię,  podkreślano,  że  nie  ma  sprzeciwu  wobec  budowy
tramwaju, ale jedyny teren zielony w tej okolicy nie powinien zostać zabudowany.

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wyniki:

- za – 11,



- przeciw – 1,

- wstrzymało się – 2.

Uchwała nr II/12/VIII/2019 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady zaproponował, by na kolejnej sesji, zaplanowanej na 29 maja podjąć temat
wywołania mpzp dla tego terenu.

 

17.  Wolne głosy i wnioski w tym m.in.:

a)    Dyskusja nt. zadania  "Uporządkowanie terenu zielonego w pasie drogowym 
wzdłuż ul. Gronowej" kwota 20 761,00 zł w związku z pismem od Zarządu Dróg 
Miejskich.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wpłynęło pismo z ZDM-u dotyczące wnioskowanego przez 
Radę posadzenia drzew między sklepem Biedronka, a ul. Gronową. ZDM odpowiedział że na 
przedmiotowym odcinku nie można posadzić drzew, krzewy byłyby trudne w utrzymaniu, 
ponadto teren częściowo nie znajduje się w administracji ZDM. Przewodniczący Rady 
zaproponował przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 
b)    Tematy na kolejną sesję Rady Osiedla.

Przewodniczący Rady wyjaśnił iż na kolejną sesji chciałby poruszyć następujące sprawy:
 gazetka osiedlowa, strona internetowa, profil na Facebooku, przedstawiciel do komisji w 
sprawie wyboru dyrektorów oświatowych. 

 
18.  Wolne głosy i wnioski.

Pani  H.  Owsianna  przypomniała,  że  mija  termin  na  zgłoszenie  się  na  tegoroczną  Paradę
Sobótkową. Radni wyrazili chęć udziału.

Przewodniczący Rady przypomniał, o ankiecie do wypełnienia dot. Smart City.

Pani J. Gawarecka przekazała Przewodniczącemu Zarządu login i hasło do skrzynki osiedlowej.

 

19.  Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad. Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął II sesję
Rady Osiedla Stare Winogrady.

 

 

Protokolant                                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

 

(-) Joanna Gawarecka                                                                                      (-) Piotr Zieliński

 



Przewodniczący Rady, Poznań, 8 maja 2019 r. 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

II sesję Rady Osiedla Stare Winogrady,

która odbędzie się  15 maja 2019 r. (środa) o godz. 18:00

w Urzędzie Miasta Poznania , ul. Gronowa 20 s. 318

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Złożenie ślubowania przez Radnych nieobecnych na inauguracyjnej sesji Rady.

4.    Komunikaty.

5.    Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wszystkich wyborów.

6.    Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu.

7.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Zastępców Przewodniczącego Zarządu i Członków

Zarządu.

8.    Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  Zastępców  Przewodniczącego  Zarządu  i  Członków

Zarządu.

9.    Projekt uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii i

rozpatrywania spraw należących do kompetencji Rady oraz zgłaszania propozycji i uwag do

projektu dokumentacji technicznej.

10.  Określenie liczby wiceprzewodniczących Rady.

11.  Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego/ych Rady.

12.  Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji

obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.

13.  Projekt  uchwały  w  sprawie  stałego  przedstawiciela  Osiedla  do  programu  „Bezpieczna

dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”.



14.  Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Osiedla do komisji odbiorów

robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarach

Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla.

15.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  dokumentacji  projektowej  budowy  Wartostrady

pieszo-rowerowej  w  Poznaniu  wraz  z  oświetleniem,  monitoringiem  wizyjnym  oraz  małą

architekturą – etap I.

16.  Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych 

naliczonych na rok 2019 znajdujących się w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 83.

17.  Wolne głosy i wnioski w tym m.in.:

a) Dyskusja nt. zadania  "Uporządkowanie terenu zielonego w pasie drogowym wzdłuż ul. 

Gronowej" kwota 20 761,00 zł w związku z pismem od Zarządu Dróg Miejskich.

b) Tematy na kolejną sesję Rady Osiedla.

18.  Wolne głosy i wnioski.

19.  Zamknięcie sesji. 

 

                                                              

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

 

       (-) Piotr Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA OBECNOŚCI Z SESJI 

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

Z DNIA 15 MAJA 2019 R.

 

CZŁONKOWIE RADY OSIEDLA

 1.  ADAMCZEWSKA Maria  OBECNA
 2.  ARNDT Alicja  OBECNA
 3.  DOBSKI Wojciech  OBECNY
 4.  JANCZEWSKI Krzysztof  OBECNY
 5.  NOWACKI Marcin  OBECNY
 6.  NOWAK Julian  OBECNY
 7.  OWSIANNA Halina  OBECNA
 8.  PIETRUSZEWSKI Piotr  OBECNY
 9.  PTAK-ADAMCZEWSKA Małgorzata  OBECNA
 10.  RÓŻAŃSKA Aleksandra  OBECNA
 11.  RYBKA Jakub  OBECNY
 12.  SZWAJKOWSKA Magdalena  OBECNA
 13.  ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof  OBECNY
 14.  ŚWITAŁA Alicja  OBECNA
 15.  ZIELIŃSKI Piotr  OBECNY
 

 

 

 


	Miejsce obrad – Urząd Miasta Poznania, sala 318, ul. Gronowa 20
	Protokolant                                                                                                  Przewodniczący Rady
	w Urzędzie Miasta Poznania , ul. Gronowa 20 s. 318
	Lista obecności z sesji


