
P R O T O K Ó Ł Nr 4/2019

z sesji  Rady Osiedla Stare Winogrady

z dnia 24 lipca 2019 r.

Miejsce obrad – Urząd Miasta Poznania, sala 318, ul. Gronowa 22a

 

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.

Na prośbę Pani Haliny Owsiannej Pan Wojciech Dobski opowiedział o etapie osiedlowym konkursu
„Zielony Poznań” i zgłoszonych obiektach.

 

4.    Projekt uchwały w sprawie wniosków do wniosku do wydziałów i miejskich jednostek
organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Zarządu p. Julian Nowak wytłumaczył, że środki, które miały zostać przeznaczone
na zieleń na u. Gronowej należy przeznaczyć na inny cel – siłownię zewnętrzną pomiędzy ulicami
Owsianą, Starowiejską i Zbożową na terenie zarządzanym przez Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych Sp. z o.o. Do ulicy Gronowej i tak należy podejść kompleksowo w przyszłym roku i ją
w całości uporządkować.

Pani H. Owsianna dodała, że ustalenia z ZKZL dot. siłowni zewnętrznej były podejmowane 
w poprzednich latach i na ich podstawie ZKZL przygotował na swój koszt dokumentację 
projektową, ale zabrakło środków na wykonanie inwestycji.

Pani J. Gawarecka wyjaśniła, że zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy 
ZKZL a WJPM ponieważ Osiedle nie może bezpośrednio przekazywać środków 
do  miejskiej  spółki.

 



Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wyniki:

- za – 11,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr IV/17/VIII/2019 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

5.    Projekt uchwały w sprawie projektu planów wydatków na 2020 r.

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił  informację,  jakimi  kwotami  Osiedle  dysponuje  w ramach
budżetu na 2020 rok i na co mogą one zostać przeznaczone. Następnie omówił po kolei pozycje 
w  projekcie  planu  wydatków,  który  został  przygotowany  przez  Zarząd  Osiedla  i  przyjęty  
na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2019 r.

W trakcie dyskusji nad projektem planu wydatków p. H. Owsianna poprosiła o wygospodarowanie
dodatkowych środków na nasadzenia przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2.

Przewodniczący  Zarządu  w  ramach  autopoprawki  wprowadził  do  projektu  planu  zadanie
„Nasadzenia zieleni przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2” kwota 5 000,00 zł, umniejszając tym
samym o 5 000,00 zł  środki  na zadaniu  „Remont  dachu i  instalacji  centralnego ogrzewania  -
dofinansowanie zadania powierzonego” (Zespół Szkół nr 4).

    

O godz. 18:18 na sesje przybył p. Marcin Nowacki. Od tej pory w sesji brało udział 12 radnych.

 

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 IV/18/VIII/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

6.    Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  listy  zadań  remontowych  w  placówkach
oświatowych na 2020 r.

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 IV/19/VIII/2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

7.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Radni podjęli krótką dyskusję w tej sprawie.

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wyniki:

- za – 11,

- przeciw – 1,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr IV/20/VIII/2019 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

8.    Projekt uchwały w sprawie wydawania czasopisma osiedlowego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zgodnie z którym, zmieniono nazwę czasopisma 
z  „Kwartalnik  Rady  Osiedla  Stare  Winogrady”  na  „Nasz  Fyrtel.  Gazetka  Rady  Osiedla  Stare
Winogrady”.

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wyniki:

- za – 12,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr IV/21/VIII/2019 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

9.    Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  stoiska  handlowego  przy  
ul. Szelągowskiej.

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 IV/22/VIII/2019 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 



 

10.  Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
o powierzenie nieruchomości Zarządowi Zieleni Miejskiej.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że przygotował projekt uchwały o powierzenie nieruchomości
przy ul. Hawelańskiej Zarządowi Zieleni Miejskiej w celu utworzenia tam skweru. Dodał, że ma to
związek z działaniami WGNu w kwestii zbycia działki u zbiegu ul. Naramowickiej i Hawelańskiej  
w  zamian  za  działkę  która  przeznaczona  jest  pod  budowę  tramwaju  na  Naramowice.  WGN
odpowiadając  na  negatywną  opinię  Rady  Osiedla  dla  zbycia  ww.  nieruchomości  wyjaśnił,  
że priorytetem jest budowa tramwaju.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że należy przekazać ZZM działki sąsiadujące z działką która 
będzie zbyta, ponieważ są to jedyne tereny zielone w tej części osiedla. Teren nie jest objęty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z wydawanymi warunkami 
zabudowy jest to teren usługowy i mieszkaniowy. Po przekazaniu działki będzie można zgłosić 
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego projekt budowy skweru Hawelańska oraz będą 
prowadzone rozmowy z deweloperami na temat partycypacji w realizacji tej inwestycji. 

Pani H. Owsianna zapytała się, czy ZZM jest chętny do przejęcia tego terenu.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że nie rozmawiał w tej sprawie, ale ZZM w tym miejscu nie
ma swojego terenu, teren jest zaniedbany i należy go uporządkować i zwrócić uwagę, że tutaj też
są mieszkańcy, którzy chcą takiego miejsca. Dodał, że wstępna koncepcja tego miejsca zostanie
opracowana.

   

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 IV/23/VIII/2019 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

11.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uwag  do miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego „W rejonie ul. Gronowej”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że podczas konsultacji w sprawie mpzp „W rejonie 
ul. Gronowej”, Miejska Pracownia Urbanistyczna przekazała informację, że uruchomiono 
procedurę planistyczną aby zablokować na 9 miesięcy wydanie warunków zabudowy. Następnie 
przedstawił uwagi do mpzp.

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wyniki:



- za – 12,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 0.

Uchwała nr IV/24/VIII/2019 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

12.  Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Zarządu wyjaśnił na co zostaną 
przeznaczone diety.

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wyniki:

- za – 11,

- przeciw – 0,

- wstrzymało się – 1.

Uchwała nr IV/25/VIII/2019 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

13.  Dyskusja na temat koncepcji II etapu trasy tramwajowej na Naramowice.

Przewodniczący Rady powiedział, że 12 czerwca odbyło się spotkanie w ramach konsultacji 
II etapu tramwaju na Naramowice. Brała w niej udział duża reprezentacja mieszkańców Osiedla 
głównie z ulicy Szelągowskiej. Ponadto Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Zarządu, 
p. Aleksandrą Różańską i p. W. Dobskim spotkali się z mieszkańcem Osiedla, który przedstawił 
swoje uwagi zgłoszone w ramach konsultacji. Omówiono te uwagi i podjęto dyskusję w tej sprawie.

Przewodniczący Rady dodał, że jako mieszkaniec również wysłał do ZTM uwagi dot. tramwaju  
i poprosił radnych aby się z nimi zapoznali i być może na następnej sesji zostanie podjęta w tej 
sprawie uchwała Rady Osiedla.

Pani H. Owsianna poinformowała, że mimo iż minął termin konsultacji, można poprosić MPU 
o rozpatrzenie uwag RO uzasadniając to tym, że jest nowa kadencja i Rada niedawno rozpoczęła 
swoją pracę.

 

14.  Sprawozdanie Zarządu Osiedla.

Przewodniczący  Zarządu  przedstawił  informację  na  temat  działań  podejmowanych  w ostatnim
okresie przez Zarząd:

-          16 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym opracowano projekt planu wydatków

na 2020 rok,

-          wysłano pisma w sprawach dot. problemów na osiedlu,



-          odbyło się spotkanie z p.  Anną Kruszewska z ZDM na temat zadań realizowanych  
ze środków osiedla,

-          zostanie niebawem uruchomiony program do zarządzania projektami,  który usprawni
pracę radnych i będzie pomocny np. przy przygotowywaniu pism,

Pani Magdalena Szwajkowska podziękowała osobom, które przygotowały materiał do pierwszego
numeru gazetki i przekazała informację o planowanych tekstach do kolejnego numeru.

Przewodniczący  Zarządu  opowiedział  o  planowanych  działaniach  związanych  z  cmentarzem  
na Cytadeli.

 

15.  Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  pod  koniec  czerwca  odbyło  się  spotkanie  na  fyrtlu  
na  Wilczaku.  Obecni  mieszkańcy  zgłosili  radnym swoje  problemy  –  m.in.  mieszkańcy  bloków
zarządzanych przez ZKZL skarżą się na nieporządek, a mieszkanka zgłosiła nieprawidłowości  
w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory.  

Podjęto krótką dyskusję ma temat powyższych problemów.

 

16.  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, 17 lipca 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

IV sesję Rady Osiedla Stare Winogrady,

która odbędzie się  24 lipca 2019 r. (środa) o godz. 18:00

w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a s. 209

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Komunikaty.

4.    Projekt  uchwały  w  sprawie  wniosków  do  wniosku  do  wydziałów  i  miejskich  jednostek

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok.

5.    Projekt uchwały w sprawie projektu planów wydatków na 2020 r.

6.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych  

na 2020 r.

7.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 r.

8.    Projekt uchwały w sprawie wydawania czasopisma osiedlowego.

9.    Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania stoiska handlowego przy ul. Szelągowskiej.

10.  Projekt  uchwały  w  sprawie  wniosku  do  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  

o powierzenie nieruchomości Zarządowi Zieleni Miejskiej. 



11.  Projekt uchwały w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„W rejonie ul. Gronowej”.

12.  Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

13.  Dyskusja na temat koncepcji II etapu trasy tramwajowej na Naramowice.

14.  Sprawozdanie Zarządu Osiedla.

15.  Wolne głosy i wnioski.

16.  Zamknięcie sesji.  

 

                                                              

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

 

       (-) Piotr Zieliński

 

 

 



LISTA OBECNOŚCI Z SESJI 

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

Z DNIA 24 LIPCA 2019 R.

 

 Lp.  Nazwisko i imię  Podpis
 1.  ADAMCZEWSKA Maria  NIEOBECNA
 2.  ARNDT Alicja  NIEOBECNA
 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  NIEOBECNA
 10.  RÓŻAŃSKA Aleksandra  OBECNA
 11.  RYBKA Jakub  OBECNY
 12.  SZWAJKOWSKA Magdalena  OBECNA
 13.  ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof  OBECNY
 14.  ŚWITAŁA Alicja  OBECNA
 15.  ZIELIŃSKI Piotr  OBECNY
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