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PROTOKÓŁ Nr 7/2020 
z sesji Rady Osiedla Stare Winogrady 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 
Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Romana Brandstaettera 6 

 
1. Otwarcie sesji, 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 12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta 
powołano panią Ewę Szczepańską, pracownika Oddziału Obsługi Północ Wydziału Wspierania 
Jednostek Pomocniczych Miasta. 
 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2). Nikt 
z radnych nie zgłosił uwag. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady składając radnym życzenia noworoczne przypomniał o zadaniach, które 
czekają Radę Osiedla w nadchodzącym roku wymienił m.in. udział w konkursie grantowym, 
Poznański Budżet Obywatelski, uchwalenie planu wydatków na 2021 rok, zorganizowanie 
pikniku osiedlowego. Przewodniczący Zarządu p. Julian Nowak przypomniał, że do 31 marca 
br. można składać zgłoszenia do programu KAWKA bis. Przewodniczący Rady poinformował, 
że do Rady Osiedla wpłynęło zaproszenie od p. Wiesława Rygielskiego na 17 stycznia br. 
o godz. 13:00, na spacer po Cytadeli.  
 
4. Omówienie proponowanych zmian w częstotliwości kursowania i przebiegu linii 

komunikacji miejskiej, które były poruszane podczas spotkania z przedstawicielami 
Zarządu Transportu Miejskiego. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że szczegółowe informacje nt. komunikacji miejskiej 
w rejonie Winograd, Osiedle otrzyma pod koniec stycznia. Dodał, że w związku z planowanym 
remontem skrzyżowana w rejonie ul. Pułaskiego i al. Wielkopolskiej od początku wakacji 
zawieszone zostaną linie nr 3, 4, oraz 10, na których kursować będzie komunikacja zastępcza. 
 
5. Omówienie i dyskusja w sprawie rozwoju Ogrodu Szeląg będącego przedmiotem 

spotkania, które odbyło się z przedstawicielami Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami oraz użytkowników działki przylegającej do Ogrodu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że 19 grudnia 2019 r. w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami odbyło się spotkanie ws. ewentualnego poszerzenia Ogrodu Szeląg. 
W spotkaniu Radę Osiedla reprezentowali p. Halina Owsianna oraz p. Wojciech Dobski. 
Przewodniczący Rady poprosił o relację ze spotkania. 
Zanim głos zabrali mówcy, Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby Rada Osiedla w tym 
temacie wypowiedziała się w drodze uchwały. 
Pani H. Owsianna wyjaśniła, że spotkanie było konsekwencją jej interpelacji jako radnej 
miejskiej, która zawierała pytanie czy istnieje możliwość poszerzenia Ogrodu poprzez włączenie 
terenu, który obecnie jest dzierżawiony przez osobę prywatną.  
Pan W. Dobski poinformował, że w tej chwili nie jest zwolennikiem poszerzenia Ogrodu Szeląg 
o omawianą działkę oraz zrobienia z niego miejsca komercyjnego. 
Głos zabrał p. Piotr Pietruszewski, który powiedział, że również jest przeciwny komercjalizacji 
Ogrodu Szeląg. Dodał, że nie należy zabierać działki osobie prywatnej, którą dzierżawi 
od Miasta ponieważ ona była pierwsza, dzierżawi ją od lat. Z tego względu, że opinia Osiedla 
jest wiążąca dla niektórych podmiotów, poparł pomysł podjęcia uchwały w tej sprawie. 
Po wysłuchaniu relacji oraz opinii radnych, Przewodniczący Rady zaproponował dodanie 
do porządku obrad punktu 5a w brzmieniu: Projekt uchwały ws. wniosku do Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami o zachowanie dotychczasowego przeznaczenia części działki 
miejskiej i poddał zmianę pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wyniki: 
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- za – 12, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
 
5a. Projekt uchwały ws. wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

o zachowanie dotychczasowego przeznaczenia części działki miejskiej. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 1, 
- wstrzymało się – 1. 
Uchwała nr VII/32/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
6. Sprawozdanie Zarządu Osiedla. 
Przewodniczący Zarządu poinformował: 
▪ Zarząd Osiedla podjął uchwałę nr 1/VIII/2019 ws. zaopiniowania planowanego przez Miasto 

zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Czapla; 
▪ Zarząd Osiedla spotkał się z pracownikami Zarządu Transportu Miejskiego. Podczas 

spotkania poruszane były tematy związane z komunikacją miejską na Winogradach; 
▪ wysłane zostało pismo ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu i wybudowania nowych przejść 

dla pieszych na ul. Hawelańskiej; 
▪ wysłane zostało pismo do Miejskiego Inżyniera Ruchu ws. organizacji ruchu 

na ul. Gronowej; 
▪ wysłane zostało pismo do Zarządu Dróg Miejskich ws. ustawienia koszy na śmieci 

na ul. Hawelańskiej. Ustawione zostały dwa kosze; 
▪ w planie Osiedla pozostało do zagospodarowania 5 000,00 zł., które pierwotnie 

zaplanowano na zamontowanie słupków zabezpieczających zieleń oraz na ustawienie 
koszy na śmieci w pasie drogowym. ZDM negatywnie zaopiniował zadanie, w związku 
z powyższym Przewodniczący Zarządu zaproponował wskazanie ZDM w piśmie lokalizację 
koszy. Poprosił radnych o przesyłanie propozycji; 

▪ do zrealizowania pozostała sprawa ponownego ustawienie gabloty w pasie drogowym 
na pętli Wilczak. Opłata za zajęcie pasa drogowego wynosi ok 12,00 zł, na okres 3 lat, które 
należy zabezpieczyć w planie wydatków. Przewodniczący Zarządu zaproponował podjęcie 
uchwały w tej sprawie; 

▪ p. H. Owsianna poinformowała, że do planu Osiedla na rok 2021 wrócą środki z budowy 
siłowni zewnętrznej, zadania realizowanego przez ZKZL, na które Osiedle pierwotnie 
zaplanowało środki. ZKZL wykona zadanie we własnym zakresie.  

 
Godzina 19.45 sesję opuścił p. W. Dobski. Od tej pory w sesji brało udział 11 radnych. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował dodanie do porządku obrad punkt 6a w brzmieniu: Projekt 
uchwały ws. wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o dokonanie 
zmian w planie finansowym na 2020 rok i poddał zmianę pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wyniki: 
- za – 11, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
 
Godzina 19.46 na sesję wrócił p. W. Dobski. Od tej pory w sesji brało udział 12 radnych. 
 
6a. Projekt uchwały ws. wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych 

Miasta o dokonanie zmian w planie finansowy na 2020 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Wyniki: 
- za – 12, 
- przeciw – 0, 
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- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr VII/33/VIII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
7. Wolne głosy i wnioski. 
▪ p. H. Owsianna poinformowała, że fundacja L’Arche zaproponowała Osiedlu współpracę; 
▪ p. H. Owsianna powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o tabliczki z informacją dla właścicieli 

psów „Nie posprzątam po sobie”, które w przeszłości dostarczała Straż Miejska. Ustalono, 
że należy rozeznać się, która jednostka dysponuje takimi tabliczkami; 

▪ p. H. Owsianna zwróciła uwagę na zalegające śmieci na terenie przy TKKF Winogrady, 
który częściowo należy do parafii. Zaproponowała zorganizowanie jeszcze przed wiosną 
akcji sprzątania. Radni poparli pomysł; 

▪ p. W. Dobski zaproponował założenie wewnętrznej grupy, która zgłaszałaby fotografie 
do konkursu Zielony Poznań; 

▪ p. W. Dobski zachęcił do przypominania mieszkańcom, że zbliża się kolejna edycja PBO. 
▪ p. Mateusz Lisowski poinformował, że w WJPM nastąpiła reorganizacja, w wyniku której 

z połączenia Oddziałów Stare Miasto i Jeżyce powstał Oddział Obsługi Północ, oraz 
że nowym opiekunem Osiedla jest p. Ewa Szczepańska. 

 
8. Zamknięcie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20.30 zamknął VII sesję 
Rady Osiedla Stare Winogrady. 
 
 
 
 
 
Protokołowała       Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
(-) Ewa Szczepańska                  (-) Piotr Zieliński 
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Załącznik nr 1 

LISTA OBECNOŚCI Z SESJI 
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

Z DNIA 15 STYCZNIA 2020 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  NIEOBECNY  

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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Załącznik nr 2 

 

Przewodniczący Rady            Poznań, 8 stycznia 2020 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 

VII sesję Rady Osiedla Stare Winogrady, 

która odbędzie się 15 stycznia 2020 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. Omówienie proponowanych zmian w częstotliwości kursowania i przebiegu linii komunikacji 

miejskiej, które były poruszane podczas spotkania z przedstawicielami Zarządu Transportu 

Miejskiego. 

5. Omówienie i dyskusja w sprawie rozwoju Ogrodu Szeląg będącej przedmiotem spotkania, 

które odbyło się z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz 

użytkowników działki przylegającej do Ogrodu. 

6. Sprawozdanie Zarządu Osiedla. 

7. Wolne głosy i wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

(-) Piotr Zieliński 


