
P R O T O K Ó Ł Nr 3/2019

z sesji Rady Osiedla Stare Winogrady

z dnia 29 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. 18:00. Sesję Rady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla p. Piotr
Zieliński.  Na  wstępie  powitał  wszystkich  radnych.  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w sesji
bierze udział 11 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). Nikt nie zgłosił
uwag.

 

3.    Komunikaty.

Brak.

 

4.    Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji  konkursowej ds.
oceny  wniosków  o  dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych  jednostek  pomocniczych
Miasta – osiedli.

Pani Joanna Gawarecka przedstawiła na czym polegają prace w ramach komisji konkursowej ds.
oceny  wniosków  o  dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych  jednostek  pomocniczych  Miasta  –
osiedli. 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  kandydaturę  p.  Krzysztofa  Janczewskiego.  Pan  K.
Janczewski wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wyniki:

- za – 11,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr III/13/VIII/2019 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 



5.    Projekt  uchwały  w sprawie  wyznaczenia  stałego przedstawicieli  Osiedla  do  komisji
konkursowych powoływanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych
działających na obszarze Osiedla.

Przewodniczący Rady poinformował, iż nieobecny na sesji p. Jakub Rybka zgłosił chęć udziału  
w  komisji  konkursowej  powoływanej  dla  wyboru  dyrektorów  miejskich  placówek  oświatowych
działających na obszarze Osiedla.

Przewodniczący Rady zwrócił  się  z  zapytaniem do radnych czy są chętni  do udziału  w pracy
komisji. 

Pani Halina Owsianna zgłosiła kandydaturę p. Alicji Świtały, która zasiadała już poprzednio w tej
komisji.

Pan Marcin Nowacki zgłosił swoją kandydaturę.

Pani H. Owsianna poinformowała, że konkursami nie są objęte wszystkie placówki oświatowe, ale 
tylko dwie szkoły – Szkoła Podstawowa nr 35 i 38.

Ustalono, że głównym przedstawicielem do komisji będzie p. A. Świtała, a w razie jej nieobecności
p. M. Nowacki. Z uwagi na to, że p. J. Rybka związany jest z szkolnictwem wyższym, nie wzięto
jego kandydatury pod uwagę.

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wyniki:

- za – 11,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr III/14/VIII/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

6.    Projekt uchwały w sprawie wydawania czasopisma osiedlowego.

Pani J. Gawarecka przypomniała jaki jest obecnie skład redakcyjny czasopisma „Kwartalnik Rady
Osiedla Stare Winogrady”.

Pani H. Owsianna zwróciła uwagę, że prawdopodobnie nie uda się w tym roku wydać 4 numerów,
ponieważ I kwartał już minął.

Pani Magdalena Szwajkowska zaproponowała by zmienić nazwę czasopisma.

Pani  J.  Gawarecka  powiedziała,  że  aktualnie  obowiązuje  umowa na  wydawanie  czasopisma  
i  obecnie  trudno  byłoby  przeprowadzić  jakiekolwiek  zmiany  tym  bardziej,  że  gazetka  jest
zarejestrowana w sądzie. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował p. Magdalenę Szwajkowską na redaktora naczelnego. Pani
M.  Szwajkowska  zaproponowała  do  składu  redakcyjnego  p.  Aleksandrę  Różańską.  Ponadto  
do składu redakcyjnego zgłosił się p. Piotr Pietruszewski. 

 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wyniki:

- za – 11,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr III/15/VIII/2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

O godz. 18:20 przybyła p. Maria Adamczewska. Od tej pory w sesji rady brało udział 12 radnych.

 

7.    Projekt  uchwały  w  sprawie  wniosku  do  Prezydenta  Miasta  Poznania  o  wywołanie
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  ograniczonego
ulicami Naramowicka, Lechicka i Serbska.

Przewodniczący  Zarządu  p.  Julian  Nowak  zaprezentował  obszar,  który  ma  zostać  objęty
miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego pomiędzy ul.  Naramowicka,  Lechicka  
i  Serbska.  Dodał,  że  istnieją  obawy,  że  w  przeciągu  kilku  lat  może  powstać  dużo  mieszkań
kosztem terenów zielonych. W związku z tym należy zadbać o te tereny i wystąpić z wnioskiem 
o wywołanie mpzp.

Podjęto dyskusję na temat kwestii miejscowych planów, zabudowy i ochrony terenów zielonych  
w świetle obowiązujących przepisów. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wyniki:

- za – 12,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr III/16/VIII/2019 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

8.    Dyskusja na temat potrzeby powoływania stałych komisji Rady Osiedla.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że należy się zastanowić czy warto powołać komisje problemowe.

Pan K. Janczewski zasugerował, żeby na razie nie powoływać komisji i wrócić do tematu za kilka
miesięcy.

Pani H. Owsianna opowiedziała o komisjach działających w poprzedniej kadencji. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił swoją koncepcję podziału pracy w ramach Zarządu oraz 

przedstawił mapkę obrazującą przynależność danych części osiedla do danego członka Zarządu,
który będzie się nią zajmował. Raz na kwartał członek Zarządu będzie do dyspozycji mieszkańców
w danej części osiedla oraz będzie się zajmował problemami danego regionu. Przewodniczący
Zarządu dodał iż jeśli radni się zgodzą, to taka mapka będzie dostępna na stronie internetowej



wraz  z  namiarami.  Ponadto,  każdy  członek  Zarządu  będzie  miał  wsparcie  poszczególnych
radnych. 

 

9.    Sprawozdanie Zarządu Osiedla z okresu styczeń – maj 2019.

Przewodniczący  Zarządu,  odczytał  przesłane  przez  Zarząd  Osiedla  kadencji  2015-2019
sprawozdanie  z  prac  zarządu  w  okresie  styczeń  –  maj  2019,  które  stanowi  załącznik  nr  7 
do  protokołu.  W  niektórych  punktach  sprawozdania  p.  H.  Owsianna  udzieliła  szczegółowych
informacji i wyjaśnień.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do p. H. Owsiannej jakie sprawy są w toku i należy
je kontynuować.

Pani H. Owsianna odpowiedziała, że przede wszystkim w tym roku jest realizowany remont 
ul. Wójtowskiej i nie wiadomo czy uda się całość zrealizować ze środków przekazanych przez 
Osiedle na ten rok.

Omówiono również poszczególne pozycje w planie wydatków Osiedla na 2019 rok.

Podjęto dyskusję na temat Szeląga. Ustalono, że należy zorganizować spotkanie na miejscu. 

 

10.  Dyskusja nad propozycją zmiany identyfikacji wizualnej w tym loga i szaty graficznej
strony internetowej Osiedla Stare Winogrady.

Przewodniczący Zarządu zaproponował odświeżenie loga i szaty graficznej na stronie internetowej
Osiedla  Stare Winogrady i  przedstawił  kilka  propozycji.  Radni  podjęli  dyskusję  w tej  sprawie  
i dokonali wstępnego wyboru nowej identyfikacji wizualnej.

Ponadto ustalono jakimi kanałami Rada będzie kontaktowała się z mieszkańcami.

 

11.  Wolne głosy i wnioski.

Omówiono udział radnych w Paradzie Sobótkowej. Pan K. Janczewski powiedział że jest 
w kontakcie z p. Katarzyną Wala z Mobilnego Domu Kultury Wilczak.

Przewodniczący Zarządu powiedział,  że na terenie osiedla znajduje się najstarszy w Poznaniu
cmentarz  i  jest  pomysł  aby  radni  zaangażowali  się  w  opiekę  nad  terenem.  Temat  pilotuje  
p. Aleksandra Różańska, która przybliżyła radnym ten temat.

 

12.  Zamknięcie sesji.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad, o godz. 20:30 Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady
Osiedla Stare Winogrady. 

        Protokolant                                                                                        Przewodniczący Rady 

 

(-) Joanna Gawarecka                                                                                       (-) Piotr Zieliński

 



Przewodniczący Rady                                                                            Poznań, 22 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

III sesję Rady Osiedla Stare Winogrady,

która odbędzie się  29 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.    Komunikaty.

4.    Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji  konkursowej ds. oceny

wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli.

5.    Projekt  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  stałego  przedstawicieli  Osiedla  do  komisji

konkursowych  powoływanych  dla  wyboru  dyrektorów  miejskich  placówek  oświatowych

działających na obszarze Osiedla.

6.    Projekt uchwały w sprawie wydawania czasopisma osiedlowego.

7.    Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wywołanie miejscowego

planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  ograniczonego  ulicami  Naramowicka,

Lechicka i Serbska.

8.    Dyskusja na temat potrzeby powoływania stałych komisji Rady Osiedla.  

9.    Sprawozdanie Zarządu Osiedla z okresu styczeń – maj 2019.

10.  Dyskusja nad propozycją zmiany identyfikacji wizualnej w tym loga i szaty graficznej strony

internetowej Osiedla Stare Winogrady.

11.  Wolne głosy i wnioski.



12.  Zamknięcie sesji.  

 

 

                                                              

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

 

       (-) Piotr Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA OBECNOŚCI Z SESJI 

Rady Osiedla STARE WINOGRADY
Z DNIA 29 MAJA 2019 R.

 

 Lp.  Nazwisko i imię  Podpis
 1.  ADAMCZEWSKA Maria  OBECNA
 2.  ARNDT Alicja  NIEOBECNA
 3.  DOBSKI Wojciech  NIEOBECNY
 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  NIEOBECNY
 12.  SZWAJKOWSKA Magdalena   OBECNA
 13.  ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof  OBECNY
 14.  ŚWITAŁA Alicja  OBECNA
 15.  ZIELIŃSKI Piotr  OBECNY
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