
P R O T O K Ó Ł Nr 6/2019 
z sesji Rady Osiedla Stare Winogrady 

z dnia 13 listopada 2019 r. 
Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Romana Brandstaettera 6 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta 
Sesja rozpoczęła się o godz. 18:15. Sesję Rady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla p. Piotr 
Zieliński. Na wstępie powitał wszystkich radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji 
bierze udział 9 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta 
powołano p. Mateusza Lisowskiego, 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. 
Przewodniczący Zarządu p. Julian Nowak odniósł się do kwestii miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ulic: Naramowickiej, Serbskiej 
i Lechickiej. Poinformował, że Zastępca Prezydenta p. Bartosz Guss odmówił wszczęcia procedury 
do sporządzenia wskazanego planu, a w argumentacji przekazał Osiedlu obszerne opracowanie, 
z którego wynika, że tylko 16% całej powierzchni przedmiotowego terenu nie ma wydanych 
warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę. W związku z tym, brak jest zasadności 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 
 
O godz. 18:20 na sesję przybyła p. Maria Adamczewska. Od tej pory w sesji brało udział  
10 radnych. 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2020 rok. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Przewodniczący Zarządu krótko wytłumaczył, 
że zmiana jest podyktowana negatywną opinią Zarządu Zieleni Miejskiej odnośnie zadania 
„Utrzymanie terenów zielonych wzdłuż ul. Nadbrzeże”. Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr VI/29/VIII/2019 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
5. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 4). Przewodniczący Zarządu 
autopoprawką wprowadził zmiany w projekcie uchwały.  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po autopoprawce i zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr VI/30/VIII/2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
6. Omówienie kwestii wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do zespołu ds. opracowania 

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Osiedle ma możliwość wyznaczenia przedstawiciela do zespołu 
ds. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Przewodniczący Zarządu przedstawił 
na czym ma polegać praca w przedmiotowym zespole.  
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie się kandydatów. Jako jedyna zgłosiła się 
p. M. Adamczewska.  
Radni zaproponowali wskazanie również przedstawiciela rezerwowego – swoją kandydaturę 
zgłosił p. J. Nowak. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował rozszerzenie porządku obrad 
o pkt 6a w brzmieniu „Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do zespołu 
ds. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” i zarządził głosowanie.  



W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Porządek obrad został zmieniony. 
 
6a. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do zespołu 

ds. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
10 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr VI/31/VIII/2019 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
7. Omówienie kwestii zmiany częstotliwości kursowania linii nr 3 i zmiany przebiegu linii 

nr 151. 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że jedna z mieszkanek zwróciła uwagę, że od wielu lat  
nie była zmieniana częstotliwość kursowania linii nr 3, która kursuje obecnie od poniedziałku  
do piątku od 6:00 do 19:00. Pani Halina Owsianna zwróciła uwagę, że już wcześniej Zarząd 
Transportu Miejskiego odmówił zmian w tej sprawie, tłumacząc możliwość dojazdu do centrum 
z pętli Wilczak autobusami. Radni wskazali, że dojazd autobusami jest utrudniony poprzez 
powstające korki, ponadto wskazali, że ZTM powinien posiadać statystyki potoków pasażerskich 
linii nr 3.  
Radni poruszyli również temat autobusu linii nr 182, który w wyniku prac na pętli Wichrowe 
Wzgórze jeździ objazdem w jedną stronę przez przystanki Naramowicka, Włodarska 
i Naramowicka/Serbska, dzięki czemu mieszkańcy z okolic Hawelańskiej mają możliwość dojazdu 
do ronda Solidarności oraz przystanku tramwajowego PST. Pani Magdalena Szwajkowska dodała, 
że w weekend wspomniani mieszkańcy posiadają na użytek tylko linię nr 151, ponieważ linie 
nr 167 i 911 jeżdżą raz na godzinę.  
Radni dyskutowali także nad przedstawioną przez p. Krzysztofa Janczewskiego sprawą nadesłaną 
przez mieszkańców Wilczak 20. 
 
Radni postanowili udać się do Zarządu Transportu Miejskiego celem przedstawienia 
wspomnianych problemów i wypracowania wspólnego stanowiska w omawianych sprawach. 
 
8. Omówienie tematu przykrych dla mieszkańców zapachów wokół Lewobrzeżnej 

Oczyszczalni Ścieków w związku z pracami lub nieprawidłowościami na jej terenie. 
Pan Wojciech Dobski poinformował o przebiegu spotkania z przedstawicielami Aquanetu, które 
odbyło się z uwagi na liczne skargi mieszkańców, dotyczące nieprzyjemnego zapachu. W wyniku 
przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono przykre zapachy w okolicy mostu Lecha.  
Pan W. Dobski poinformował że Aquanet wprowadza innowacyjne rozwiązania, aby zapobiegać 
takim sytuacjom w przyszłości. Dodał również, że pozostaje w kontakcie z przedstawicielem 
Aquanetu i na bieżąco będzie przekazywał informacje o pojawiającym się uciążliwym zapachu. 
 
11. Omówienie kwestii kontroli palenia w piecach w okresie  jesienno – zimowym. 
Przewodniczący Rady podjął temat palenia w piecach, dlatego radni postanowili najpierw omówić 
punkt 11 porządku obrad. Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wojewoda zaskarżył 
uchwałę Rady Miasta w sprawie zakazu palenia paliwami stałymi. Pani H. Owsianna zwróciła 
uwagę, że Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, będzie zwracać się do rad osiedli 
o zorganizowanie spotkań z mieszkańcami w celu zachęcania do przechodzenia na piece 
np. gazowe czy elektryczne. Ponadto, zwróciła uwagę, na potrzebę edukacji (poprzez kwartalnik 
czy zamieszczanie informacji na stronach Osiedla) i organizowania kampanii, celem 
uświadamiania mieszkańców o przedmiotowym problemie. Jednocześnie p. H. Owsianna 
podkreśliła, iż zdaje sobie sprawę z faktu, że warunkiem otrzymania dotacji na wymianę pieca jest 
w pierwszej kolejności wyłożenie samemu całej kwoty, co stanowi największy problem.  
Przewodniczący Rady odniósł się do problemu palenia w piecach w ogródkach działkowych. 
Pan W. Dobski poinformował, że rozmawiał z Prezesem ogródków działkowych o przedmiotowym 
problemie. Doszli do wniosku, że dobrym rozwiązaniem byłaby współpraca Rady Osiedla 
z Polskim Związkiem Działkowców w uświadamianiu i informowaniu ludzi. Ponadto, możliwe jest 



zgłaszanie Prezesowi takich incydentów z „kopceniem” na obszarze działek, aby wygospodarował 
odpowiednie środki przeciwko takiemu działaniu.   
 
9. Omówienie tematu nieprawidłowego parkowania na terenie Osiedla. 
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie 
nieprawidłowego parkowania pojazdów przy skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej z ulicami Kmiecą, 
Wójtowską i Gromadzką. W związku z brakiem wysokich krawężników dochodzi w tych miejscach 
do nieustannych naruszeń zakazu parkowania, co wpływa na niebezpieczeństwo poruszania się 
pojazdów w tych ulicach, jak i na włączanie się do ruchu drogowego na ul. Słowiańskiej. Rada 
Osiedla zaproponowała przedmiotowym pismem postawienie betonowych donic, progów czy 
słupków uniemożliwiających parkowanie w tym terenie. 
Przewodniczący Zarządu poruszył także kwestię parkowania pojazdów na terenach wspólnot 
mieszkaniowych. Wspólnoty mieszkaniowe nie posiadają organizacji ruchu na swoich osiedlach, 
przez co Straż Miejska nie może interweniować. Straż Miejska może prowadzić interwencje 
na terenach miejskich, terenach spółdzielni mieszkaniowej, jeśli Prezes wyrazi na to zgodę (zgoda 
jednorazowa) i na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej (tereny zielone, również wymagana zgoda). 
Jednakże, aby na terenach wspólnoty mieszkaniowej możliwa była interwencja Straży Miejskiej, 
Zarząd Wspólnoty musi przyjąć uchwałę o ustanowieniu organizacji ruchu, a ponadto teren musi 
być odpowiednio oznaczony. 
 
10. Omówienie programu pilotażowego we współpracy z Gospodarką Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej dot. tablic na śmietnikach informujących o segregacji śmieci. 
Przewodniczący Rady przekazał głos p. W. Dobskiemu. Pan W. Dobski poinformował,  
że od września weszła nowa ustaw dot. śmieci i Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej 
zajmuje się wprowadzeniem regulacji z niej wynikających w życie. W pierwszej kolejności GOAP 
chce ujednolicić w całym mieście informacje o segregacji śmieci. Nowa ustawa nakazuje 
umieszczenie na śmietnikach informacji o segregacji śmieci, które będą bardziej 
rozbudowane/uszczegółowione. GOAP wskazane informacje chce zamieszczać na specjalnych 
tablicach i zaproponował Osiedlu Stare Winogrady wprowadzenie takiego rozwiązania jako 
pilotażowego. Pan W. Dobski dodał, że jest to na razie wstępna propozycja, jest w kontakcie 
z GOAP-em, który w pierwszej kolejności musi wykonać projekt i podać wymiary tablic.  
 
12. Sprawozdanie Zarządu Osiedla. 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że został wydany kolejny numer gazetki osiedlowej „Nasz 
fyrtel”. Ponadto na stronie internetowej Osiedla pojawi się zakładka „strefa rojbra”, na której będą 
dostępne informacje dotyczące spraw dzieci. Przewodniczący Zarządu odniósł się do pisma, które 
przygotował p. Krzysztof Świerczyński odnośnie przejść dla pieszych na ul. Ziarnistej 
i ul. Hawelańskiej. Poinformował także, że 12 października odbył się piknik zorganizowany w parku 
Cytadela.  
Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę członkom Rady odnośnie zaangażowania w prace 
na rzecz Osiedla.    
 
13. Wolne głosy i wnioski. 
Pan K. Janczewski oznajmij, że Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady wskazała kwotę 
35zł/msc za postawienie gabloty informacyjnej przed budynkiem Zarządu Dróg Miejskich  
na ul. Wilczak 17. 
Pani H. Owsianna poinformowała, że jest po wstępnych rozmowach odnośnie zdobycia 
dodatkowej działki przy Szelągu, w miejscu w którym znajduje się pawilon gastronomiczny. Pani 
H. Owsianna dodała, że chce aby od początku ulicy do działki wód miejskich, ogród społeczny 
stanowił jednolitą całość wraz z plażą. 
Pani H. Owsianna odniosła się także do kwestii siłowni zewnętrznej na ul. Owsianej, która została 
przyjęta przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. 
 
14. Zamknięcie sesji.   
W wyniku wyczerpania porządku obrad, o godz. 20:30 Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady 
Osiedla Stare Winogrady.  
 
Protokolant                                                                                                  Przewodniczący Rady  
 
(-) Mateusz Lisowski                                                                                    (-) Piotr Zieliński 



Przewodniczący Rady           Poznań, 5 listopada 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 

VI sesję Rady Osiedla Stare Winogrady, 

która odbędzie się 13 listopada 2019 r. (środa) o godz. 18:00 

w Szkole Podstawowej nr 38, ul. Romana Brandstaettera 6 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Komunikaty. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2020 rok. 

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

6. Omówienie kwestii wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do zespołu ds. opracowania Planu 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 

7. Omówienie kwestii zmiany częstotliwości kursowania linii nr 3 i zmiany przebiegu linii nr 151. 

8. Omówienie tematu przykrych dla mieszkańców zapachów wokół Lewobrzeżnej Oczyszczalni 

Ścieków w związku z pracami lub nieprawidłowościami na jej terenie. 

9. Omówienie tematu nieprawidłowego parkowania na terenie Osiedla. 

10. Omówienie programu pilotażowego we współpracy z Gospodarką Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej dot. tablic na śmietnikach informujących o segregacji śmieci. 

11. Omówienie kwestii kontroli palenia w piecach w okresie  jesienno – zimowym. 

12. Sprawozdanie Zarządu Osiedla. 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Zamknięcie sesji.   

 
                                                               

Przewodniczący Rady Osiedla  
 

 
(-) Piotr Zieliński 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



LISTA OBECNOŚCI Z SESJI  
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

Z DNIA 13 LISTOPADA 2019 R. 
 

Lp. Nazwisko i imię Podpis Uwagi* 

CZŁONKOWIE RADY OSIEDLA  

1. ADAMCZEWSKA Maria  OBECNA  

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  NIEOBECNA 
 

11. RYBKA Jakub  NIEOBECNY  

12. SZWAJKOWSKA Magdalena  OBECNA  

13. ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof  NIEOBECNY  

14. ŚWITAŁA Alicja  OBECNA 
 

15. ZIELIŃSKI Piotr  OBECNY 
 

 


