
Data wpływu: 28 sierpnia 2015 r. 

UCHWAŁA NR V/34 /II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
 

 

w sprawie uzupełnienia składu Rady. 
 

 

Na podstawie § 56 ust. 1 Zasad i trybu wyboru Rady Osiedla Stare Miasto, stanowiących 

załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia  

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Uzupełnia się skład Rady Osiedla Stare Miasto o pana Michała Kondellę. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Osiedla  

 

(-) Andrzej Rataj 

  

 
 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
 

 

w sprawie uzupełnienia składu Rady. 

 

 

26 maja 2015 r. Pan Piotr Kurańda złożył pisemną rezygnację z mandatu radnego. 25 czerwca 

2015 r. Rada Osiedla podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego. W związku  

z powyższym, zgodnie z § 56 ust. 1 Zasad i trybu wyboru Rady Osiedla Stare Miasto 

stanowiącymi, że stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego Rada podejmuję uchwałę  

o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę 

ważnie oddanych głosów i nie utracił prawa wybieralności, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

 

 
 

Wnioskodawca 

Przewodniczący Rady Osiedla  

                                                                                                      

(-) Andrzej Rataj 



Data wpływu: 1 września 2015 r.  

UCHWAŁA NR V/35/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
 

 

w sprawie projektu planu wydatków na 2016 r. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt. 2 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania  

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto ((Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Uchwala się projekt planu wydatków na 2016 rok. 

2. Projekt planu wydatków na 2016 rok stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Osiedla 

                                                                                                        

          (-) Andrzej Rataj 

 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

  
 

w sprawie projektu planu wydatków na 2016 r. 

 

 

W związku z naliczeniem środków na 2016 r. oraz na podstawie § 28 ust. 3 pkt. 2 Statutu 

Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu 

wydatków Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

 
 
 
 

 Wnioskodawca 

Przewodniczący  Zarządu Osiedla  

                                                                                                       

   (-) Zbigniew Burkietowicz 

 
 

 
 



Data wpływu: 28 sierpnia 2015 r. 

UCHWAŁA NR V/36/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie Miasta na 2016 rok 

zadania „Wartofrajda - niezwykły plac zabaw w Starym Korycie Warty - II 

etap”. 
 

Na podstawie § 28 ust. 1 i 3 pkt 2) w związku z § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 

Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare 

Miasto (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie Miasta na 2016 rok 

zadania „Wartofrajda - niezwykły plac zabaw w Starym Korycie Warty - II etap” w kwocie 

700.000,00 zł. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.  

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla  

 

(-) Andrzej Rataj 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie Miasta na 2016 rok 

zadania „Wartofrajda - niezwykły plac zabaw w Starym Korycie Warty - II 

etap”. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 i 3 pkt 2) statutu Osiedla Stare Miasto do zadań Rady Osiedla należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla, w tym do wyłącznej kompetencji 

Rady należy uchwalanie propozycji do projektu budżetu Miasta. Ponadto zgodnie § 9 ust. 1 pkt 1 

statutu Osiedla Stare Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wnioskowanie o ujęcie 

w budżecie Miasta zadań dotyczących obszaru Osiedla. 

 

Budowa placu zabaw w starym korycie Warty jest szczególnym przedsięwzięciem, ważnym nie 

tylko dla mieszkańców Starego Miasta, ale również dla mieszkańców Poznania i turystów. 

Dlatego ta inwestycja ma znaczenie ogólnomiejskie. Inwestycja ta wpisuje się w zamierzenia 

Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 – 2030 

(Programu dla Śródmieścia). 

 

Wystąpienie z niniejszym wniosek jest uzasadnione ze względu na istotne znaczenie planowanej 

inwestycji, zwłaszcza w zakresie działań rewitalizacyjnych Miasta Poznania, szczegółowo 

przedstawionych w załączonym wniosku.  

 

 

      Wnioskodawcy: 

 

                    (-)  Maria Sokolnicka-Guzek 

       Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla 

 

                 (-) Andrzej Rataj 

 Przewodniczący Rady Osiedla  



 
 Załącznik do uchwały nr V/36/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie 

Miasta na 2016 rok zadania „Wartofrajda - niezwykły plac zabaw w Starym Korycie 

Warty - II etap” 

 

Miasto Poznań podejmuje intensywne działania rewitalizacyjne zgodnie ze Zintegrowanym 

Programem Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 - 2030 (Program dla 

Śródmieścia). Jednym z najważniejszych celów tych działań jest zatrzymanie odpływu 

mieszkańców, zwłaszcza ze Śródmieścia. Dodatkowo podejmuje się działania mające na celu 

zwiększenie atrakcyjności Śródmieścia, aby przybywali tutaj mieszkańcy innych części 

Poznania, mieszkańcy powiatu i przybysze z innych części kraju i z zagranicy.  

 

Najbardziej pożądanymi przybyszami są rodziny z dziećmi. Obecnie nie ma na Starym 

Mieście reprezentacyjnego placu zabaw, z którego Poznań mógłby być dumny. Podobny 

plac zabaw stworzono tymczasem na terenach nad Maltą, co jest wzorem i wielką radością dla 

wszystkich przybyszy z całego Poznania. Podobną atrakcję należy stworzyć na Starym Mieście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stare Miasto to wyjątkowe miejsce, w którym brakuje infrastruktury dla dzieci. Rada Osiedla 

w najbliższych latach chce poprawić tą sytuację, by uatrakcyjnić teren osiedla dla rodzin 

z dziećmi, lecz również nowoczesną i najwyższej jakości infrastrukturą przyciągnąć do centrum 



Poznania odwiedzających. Tereny nadwarciańskie stają się bardziej uczęszczane, dlatego zależy 

nam na wybudowaniu placu zabaw na terenie Starego Koryta Warty. Najmłodsi obywatele 

miasta są najważniejsi, a pokazując im atrakcyjne miejsca do spędzania czasu dajemy im jasny 

sygnał, że miasto to pozytywne miejsce, gdzie mogą bezpiecznie, ciekawie odkrywać świat a ich 

opiekunom stwarzamy miejsce do aktywnego wypoczynku.  

 

Prezentowane zadania znacznie wykracza poza możliwości finansowe Osiedla. Budowa I 

etapu placu zabaw ma być finansowana z pieniędzy Rady Osiedla (plan wydatków na 2016 rok), 

a także z pieniędzy uzyskanych w konkursie grantowym, pieniędzy sponsorów prywatnych. 

Złożony w tegorocznym konkursie dla osiedli wniosek o grant „Wartofrajda – niezwykły plac 

zabaw w Starym Korycie Warty” zakłada budowę miejsca odpoczynku, rekreacji i zabawy dla 

dzieci w każdym wieku, w pięknym otoczeniu nowego parku, w pobliżu rzeki. Wnioskujemy 

o dofinansowanie tego projektu, by powstały plac był najatrakcyjniejszym miejscem 

w Poznaniu i Wielkopolsce dla dzieci i ich opiekunów, by rodziny przyjeżdżały w to 

miejsce, ze względu na wyjątkowe wyposażenie, które da im mnóstwo frajdy.  

 

Niewątpliwym walorem wniosku jest to, że powstał już projekt koncepcyjny, a projekt 

budowlano-wykonawczy będzie wykonywany w niedalekiej przyszłości. Kwestia powstania 

Wartofrajdy jest jednym z priorytetowych działań Rady Osiedla Stare Miasto, a aktywni Radni 

będą wspierali powstanie placu zabaw na różnych płaszczyznach.  

 

 



 

Szczegółowe informacje dot. projektu : 

Możliwości realizacyjne zadania są bardzo wysokie:  

 

- pod względem formalno-prawnym od lutego 2013 roku teren podlega merytorycznie 

Zarządowi Zieleni Miejskiej, dzięki czemu jest pewność, że inwestycją zajmie się konkretna 

jednostka, która jest kompetentna w zakresie budowy i utrzymania placów zabaw. ZZM będzie 

wiedział, jakie wymogi postawić projektantom i wykonawcom, jakie atesty będą musiały 

posiadać urządzenia zabawowe, aby gwarantowały bezpieczeństwo i spokojną zabawę dzieciom. 

 

- pod względem planistycznym koncepcja placu zabaw jest zgodna z wszelkimi założeniami. W 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 2008 

roku wskazano (str. 158): Na terenie Starego Koryta Warty ZP proponuje się wprowadzenie 

zieleni urządzonej, uzupełnionej obiektami małej architektury. Ponadto, sugeruje się 

podkreślenie historycznego charakteru tego miejsca za pomocą wprowadzenia oczek wodnych 

lub sztucznie utrzymywanego przepływu wody. Dopuszcza się również odtworzenie Starego 

Koryta Warty. Ponadto, miejsce placu zabaw jest objęte przygotowywanym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Chwaliszewa w Poznaniu (symbol Ch), który 

pozostaje w opracowaniu od 2008 roku. Pomysł utworzenia placu nie jest sprzeczny z 

jakimikolwiek zapisami planu ani pierwotnymi założeniami, 

 

- pod względem strategicznym umiejscowienie placu zabaw – analogicznie do budowy parku – 

w Starym Korycie Warty parku wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Rzeki Warty 2012-

2030. Dopuszcza ona wprowadzenie tymczasowych rozwiązań w postaci parku i obiektów 

rekreacyjnych, które nie będą stały na przeszkodzie w realizacji docelowych wizji odkopania 

Starego Koryta Warty. Szczegóły są opisane na s. 120 Strategii. Co więcej, nowy plac zabaw na 

terenie Starego Koryta Warty jest odbiciem zapisów Strategii Rozwoju Miasta Poznania. Jednym 

z jej elementów jest program "Rzeka w Mieście", który w ramach celu operacyjnego 2. (Poprawa 

jakości przestrzeni nadrzecznych) wśród kluczowych projektów/przedsięwzięć w latach 2014-

2030 wymienia m. in. Budowę placów zabaw i boisk oraz utworzenie przestrzeni parkowych w 

sąsiedztwie rzeki Warty (s. 209). 

 

- pod względem społecznym wszystkie działania rewitalizacyjne w Starym Korycie Warty są 

zgodne z wytycznymi i wolą wszystkich zarządzających nim instytucji, a także cieszą się dużym 

poparciem społecznym. Mieszkańcy już dzisiaj intensywnie kibicują budowie parku w Starym 

Korycie Warty i nie mogą doczekać się wybudowaniu placu zabaw. W dużym stopniu cały park 



jest współtworzony przez mieszkańców. Jego koncepcja została przygotowana przez nich na 

warsztatach RE-WITA Stare Koryto 2 w 2013 roku, 

 

- pod względem technicznym teren pod budowę placu zabaw jest już przygotowany. Został 

wydzielony na samym początku projektowania całego parku, 

 

- pod względem koncepcyjnym jest obecnie szczegółowo dopracowywany - prace projektowe 

rozpoczęły się. Przygotowanie projektu sfinansuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Na początku 2016 

roku będziemy zatem dysponowali pełnym projektem, dzięki czemu zaraz po pierwszym dniu 

stycznia będzie można uruchomić procedurę przetargową. W ten sposób istnieje możliwość, że 

plac zabaw będzie gotowy znacznie wcześniej niż zakładano. 

 

Powstanie zamierzonego placu zabaw jest elementem jednego z najważniejszych celów 

Rady Osiedla Stare Miasto w całej kadencji 2015-2019, a mianowicie tworzenia 

i polepszenia sytuacji rodzin z dziećmi. 

 

Cechami planowanego placu zabaw są: bardzo dobra jakość, odporność na uszkodzenia, 

bezpieczeństwo, nowoczesność. Chcemy stworzyć plac zabaw dla dzieci we wszystkich 

grupach wiekowych, zarówno dla dzieci o pełnej sprawności, jak i dla dzieci 

niepełnosprawnych. Naszymi wzorcami są place zabaw dla dzieci w miastach Europy 

Zachodniej.  

 

 
 



Społeczne korzyści płynące z projektu Wartofrajdy to m. in.: 

• umocnienie relacji środowiskowych, 

• wzbogacenie atrakcyjności terenów nadwarciańskich i rekreacyjnych miasta 

Poznania,  

• pobudzanie kreatywności dzieci i dorosłych poprzez stworzenie ciekawej 

przestrzeni wspólnej 

• integracja dzieci w pełni i niepełnosprawnych 

 

Plac zabaw wzbogaca więzi społeczne, pomaga dbać o rozwój fizyczny najmłodszych i daje 

mnóstwo radości, może stanowić miejsce edukacji sensorycznej, lub być po prostu ulubionym 

celem codziennych spacerów! 

Wniosek jest zgodny z obowiązującym Zintegrowanym Programem Odnowy i Rozwoju 

Śródmieścia Poznania na lata 2014 - 2030:  

 

Wnioskowane przedsięwzięcie pozostaje zgodnie z Programem dla Śródmieścia, przyjętym 

w wyniku wyjątkowych działań Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania w latach 2011-

2013 we współpracy z wieloma jednostkami miejskimi, radami osiedli, organizacjami  

pozarządowymi, społecznikami, aktywistami i mieszkańcami, gdzie zwieńczeniem akcji jest 

uchwała Nr LX/930/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10-12-2013 w sprawie przyjęcia 

"Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 - 2030". 

Program dla Śródmieścia przewiduje tymczasowe zagospodarowanie starego koryta Warty przez 

organizację w jego obszarze parków, oczek wodnych i terenów rekreacyjnych (s. 127-128), 

wobec czego lokalizacja placu zabaw znakomicie wpisuje się w te intencje. 

Dodatkowo intencje twórców Programu dla Śródmieścia oddane zostały we wcześniejszej 

uchwale Nr XL/606/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 06-11-2012 w sprawie przyjęcia 

założeń i kierunków Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na 

lata 2014-2030. W uchwale tej (s. 14) wskazano następujące postulaty do zrealizowania w 

kolejnych latach: 

• zagospodarowanie starego koryta rzeki Warty poprzez działania 

docelowe/przyszłościowe (powyżej 10 lat), tj. m.in. wybranie docelowo jednej z dwóch 

możliwości zagospodarowania starego koryta rzeki Warty: odkopanie starego koryta lub jego 

pozostawienie jako terenu rekreacyjnego (z elementami wodnymi); wybór/połączenie wizji 

opracowywanej obecnie Strategii na Rzecz Warty w ramach grantu od rządu holenderskiego na 

zagospodarowanie terenu starego koryta rzeki Warty, która odwołuje się do przykładów z 

Europy Zachodniej, z wizją historyczną/kulturotwórczą (oś wschód-zachód, na której 



kształtowało się przedlokacyjne miasto Poznań), poszukiwanie rozwiązań kompromisowych 

pomiędzy tymi koncepcjami;  

oraz poprzez działania bieżące (do realizacji w krótszej  perspektywie czasowej - do  10 lat), 

m.in. ustalenie zarządcy terenu, uporządkowanie terenu, zadbanie o zieleń, urządzenie w 

sąsiedztwie pawilonu Nowej Gazowni terenu zielonego i placu zabaw, ustawienie ławek, 

skorzystanie z gotowych projektów zagospodarowania tego terenu opracowanych przez 

poznańskie uczelnie;  

 

Wniosek jest zgodny z obowiązującą Strategią Rozwoju Miasta i wpisuje się w realizację 

programu:  

• nr 12 „Rzeka w mieście” 

• Strategia Rozwoju Rzeki Warty w Poznaniu 2012-2030 

 

W programie strategicznym „Rzeka w mieście”, stanowiącym element strategii rozwoju Miasta 

Poznania do 2030 roku, jako jeden z Kluczowych projektów w realizacji Celu operacyjnego 2. 

(Poprawa jakości przestrzeni nadrzecznych) wskazano "Budowę placów zabaw i boisk oraz 

utworzenie przestrzeni parkowych w sąsiedztwie rzeki Warty" (s. 209 Strategii). 

 

Wniosek jest zgodny z obowiązującym Miejskim Programem Rewitalizacji - trzecia edycja:  

Planowane zamierzenie wpisuje się w rozwiązywanie istniejących problemów Chwaliszewa 

zgodnie z założeniami obowiązującego Miejskiego Programu Rewitalizacji - trzecia edycja, 

wprowadzonego uchwałą Nr LVII/892/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2013 w 

sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania - trzecia edycja 

2013" (por. w szczególności s. 38-42, 66), gdzie wskazano w szczególności, że: 

- bodaj najbardziej dotkliwym działaniem degradującym Chwaliszewo, stało się zasypanie 

starego koryta Warty (lata 60. XX w.), opływającego setki lat dawne miasteczko od południa, 

zachodu i północnego zachodu. Idea likwidacji tego odcinka rzeki nie niosła jednak za sobą 

atrakcyjnego pomysłu na sposób użytkowania terenu zasypanego koryta. 

- jednym z głównym celów działań w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji jest: 

• aktywizacja i integracja lokalnych społeczności – identyfikacja mieszkańców z miejscem, 

jego wartością i historią; 

• poprawa jakości zamieszkania; 



• przekształcenie ulic Traktu Królewsko-Cesarskiego, terenów nadrzecznych i starego 

koryta Warty – w dobrej jakości śródmiejską przestrzeń publiczną, przy wykorzystaniu 

istniejących możliwości, powiązań przestrzennych i walorów historycznych oraz wypromowanie 

tych terenów tak, aby stały się przedmiotem zainteresowania poznaniaków, inwestorów i 

turystów; 

• zagospodarowanie obszaru starego koryta Warty w taki sposób, aby zapewnić pożytek 

obecnemu pokoleniu poznaniaków, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia elementów 

wodnych przybliżających ,,rzekę miastu”, i jednocześnie umożliwić przyszłym pokoleniom 

odtworzenie koryta Warty w jej starym biegu; 

 

- wizja rozwoju dotyczące Starego Koryta Warty to: ze względu na uwarunkowania 

hydrologiczne, nie może być obecnie wykorzystane w swej pierwotnej funkcji, bez kosztownej 

regulacji zwierciadła wody rzeki Warty. Zatem obecnie należy w drodze społecznej debaty 

szukać innych rozwiązań do możliwie jak najszybszego zagospodarowania starego koryta Warty, 

które jednak w dalszej przyszłości nie wykluczą kolejnym pokoleniom możliwości odtworzenia 

koryta Warty w jej dawnym biegu. Dziś, po czterdziestu latach od zasypania starego koryta 

Warty, sposób jego zagospodarowania będzie nawiązywał do przepływającej tu niegdyś rzeki 

Warty m.in. poprzez np.: konfigurację terenu, ekspozycję historycznych murów oporowych, 

wprowadzenie elementów wodnych przybliżających ,,rzekę miastu”, dokumentując jej dawny 

przebieg i korespondując z kładką dla pieszych, wybudowaną między ul. Wielką i ul. 

Chwaliszewo na miejscu dawnego mostu. 

 

 



Powierzchnia ponad 1000 m kw. w pięknym otoczeniu nowo powstającego parku będzie 

miejscem rekreacji i rodzinnych spotkań. Przede wszystkim będzie to jednak miejsce 

dziecięcych radości – poznańskiej frajdy. Forma nawiązująca do wyschniętego koryta rzeki – 

zagłębiona i otoczona zielenią oraz podestami nada miejscu kameralną atmosferę. Odpowiednie 

ukształtowanie przestrzeni da też poczucie bezpieczeństwa, gdyż opiekunowie będą mogli objąć 

wzrokiem całe miejsce, gdzie swobodnie będą się bawiły dzieci. Aby urozmaicić i zachęcić do 

kreatywności dzieci w każdym wieku  stawiamy  na wybór nietuzinkowych urządzeń 

zabawowych, dotychczas nie stosowanych na poznańskich placach zabaw. Większość z nich 

będzie dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 

 

By frajda była odpowiednia, plac zabaw powstanie pod okiem profesjonalistów, architektów, 

społeczników, a także samych beneficjentów, którzy będą oceniali prace projektowe. 

 

Wartofrajdę – wyjątkowy plac zabaw w parku w Starym Korycie Warty – tworzymy dla 

najważniejszych obywateli naszego miasta. 

 

Wnioskując o uwzględnienie w planie finansowym Miasta Poznania w roku 2016 

powyższego projektu liczymy na pozytywne rozpatrzenie w trosce o pozytywne zmiany na 

Starym Mieście, które tak bardzo ich potrzebuje.  

 

 
 



Data wpływu: 1 września 2015 r. 

UCHWAŁA NR V/37/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
 

 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2015. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 

sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto uchwala się (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Zakup sprzętu audiowizualnego”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Gimnazjum nr 3. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   

 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla  

 

 

                      (-) Alicja Wilak 

      

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
  

 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2015. 

 

 

W związku z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Stare Miasto. stanowiącym, że do wyłącznej 

kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu budżetu 

Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

  

Wnioskodawca 

                   Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 

 

          (-) Zbigniew Burkietowicz 

 



UCHWAŁA NR V/38/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 
 

w sprawie przystąpienia Osiedla Stare Miasto do Porozumienia Osiedli 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt. 14 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 

Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare 

Miasto (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Osiedle przystępuje do Porozumienia Osiedli. 

2. Do reprezentowania Osiedla w Porozumieniu Osiedli wyznacza się p. Andrzeja Rataja,  

a w przypadku jego nieobecności p. Alicję Wilak, p. Zbigniewa Burkietowicza, p. Jacka 

Maleszka, p. Marię Sokolnicką-Guzek lub p. Sławomira Cichockiego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1 ust. 2. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XI/50/I/2012 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 19 stycznia 2012 r.  

w sprawie przystąpienia Osiedla Stare Miasto do Porozumienia Osiedli. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na okres kadencji 2015-2019. 

 
 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla  

 
 

(-) Alicja Wilak 



UZASADNIENIE   

DO PROJEKTU UCHWAŁY  

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
  

 

w sprawie przystąpienia Osiedla Stare Miasto do Porozumienia Osiedli. 

 

W związku z utworzeniem Porozumienia Osiedli, skupiającego jednostki pomocnicze miasta 

oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym 

realizacji zadań Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

                                                                                                                  Wnioskodawca 

                                                                                                 Przewodniczący Zarządu Osiedla 
 
 

            (-)  Zbigniew Burkietowicz 
 



UCHWAŁA NR V/39/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
 

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do programu „Bezpieczna dzielnica 

– bezpieczny mieszkaniec”. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 14 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Na okres kadencji Rady wyznacza się na stałych przedstawicieli Osiedla do udziału  

w programie „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”: 

1) p. Sławomir Cichocki,  

2) p. Alicja Wilak – jako przedstawiciela rezerwowego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXIII/126/I/2013 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 31 stycznia  

2013 r. w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do programu „Bezpieczna  

dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na okres kadencji 2015-2019. 

 
 
 
  

  Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla  
 
 

        (-) Alicja Wilak  
 
 



UZASADNIENIE   

DO PROJEKTU UCHWAŁY  

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
 

 
w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do programu „Bezpieczna dzielnica 

– bezpieczny mieszkaniec”. 

 

W związku z realizowanym programem „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”, 

zgodnie z § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 14 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym,  

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez współdziałanie z organizacjami 

społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie 

dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

  Wnioskodawca 
            Przewodnicząca Zarządu Osiedla  

 
 

      (-)  Zbigniew Burkietowicz  



UCHWAŁA NR V/40/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 

Na podstawie § 41 ust. 2 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia  

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się przyznać dietę za lipiec 2015 r. następującym członkom organów Osiedla: 

1. Natalia Chojara  -   200,00 zł, 

2. Sławomir Cichocki   -  300,00 zł, 

3. Tomasz Dworek   -  300,00 zł, 

4. Anna B. Gregorczyk  -   200,00 zł, 

5. Mirosława Halilović   -   200,00 zł, 

6. Lidia Koralewska   -   100,00 zł, 

7. Marcin Liminowicz   -   300,00 zł, 

8. Jacek Maleszka   -   300,00 zł, 

9. Małgorzata Osińska   -   150,00 zł, 

10. Kornelia Piotrowska   -   100,00 zł, 

11. Andrzej Rataj    -  300,00 zł, 

12. Weronika Sińska   -   300,00 zł, 

13. Maria Sokolnicka-Guzek  -  300,00 zł, 

14. Krzysztof Sroczyński   -    200,00 zł, 

15. Paweł Sztando   -  100,00 zł, 

16. Alicja Wilak    -  300,00 zł, 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla  
 

(-) Alicja Wilak 



  UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
 

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za lipiec 2015 r., zgodnie  

z poniższym zestawieniem: 

 

Imię i nazwisko Uzasadnienie 
Natalia Chojara  Za pełnieni funkcji członka Zarządu Osiedla oraz pracę w Komisji 

Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji Starego Miasta 
Sławomir Cichocki  Za pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji bezpieczeństwa i 

Porządku 
Tomasz Dworek  Za pełnie funkcji przewodniczącego Komisji Integracji 

Mieszkańców i Przedsiębiorców, za pracę w Komisji ds. terenów 
nadwarciańskich i ochrony środowiska, Kultury, Oświaty, Rekreacji 
i Promocji Starego Miasta 

Anna Gregorczyk  Za pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, 
Rekreacji i Promocji Starego Miasta 

Mirosława Halilović Za pełnieni funkcji członka Zarządu Osiedla 
Lidia Koralewska  Za aktywną pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji Starego Miasta 
Marcin Liminowicz  Za pełnienie funkcji członka Zarządu, za pracę w Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji polityki przestrzennej i 
Rewitalizacji 

Jacek Maleszka  Za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Rady oraz 
przewodniczącego Komisji polityki przestrzennej i Rewitalizacji, 
aktywny udział w pracach Komisji ds. terenów nadwarciańskich i 
ochrony środowiska, Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji 
Starego Miasta 

Małgorzata Osińska  Za pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji do spraw 
lokatorskich i społecznych 

Kornelia Piotrowska  Za pełnienie funkcji członka Zarządu Osiedla oraz za aktywna pracę 
w Komisji Integracji Mieszkańców, Komisji do spraw lokatorskich i 
społecznych 

Andrzej Rataj Za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla 
Weronika Sińska Za pełnienie funkcji zastępcy Przewodniczącego Zarządu oraz 

aktywny udział w pracach komisji Polityki Przestrzennej i 
Rewitalizacji, Komisji ds. terenów nadwarciańskich i ochrony 
środowiska, Komisji Integracji Mieszkańców. 

Maria Sokolnicka - Guzek Za pełnienie funkcji zastępcy Przewodniczącego Zarządu oraz 
aktywna prace w Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji 
Starego Miasta, Komisji Integracji Mieszkańców i Przedsiębiorców, 
Komisji do spraw lokatorskich i społecznych 

Krzysztof Sroczyński Za pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji ds. terenów 



nadwarciańskich i ochrony środowiska 
Paweł Sztando Za aktywny udział w pracach komisji Polityki Przestrzennej i 

Rewitalizacji, Bezpieczeństwa i Porządku, Lokatorów i Polityki 
Społecznej 

Alicja Wilak Za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej Rady oraz aktywny 
udział w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Lokatorów i Polityki 
Społecznej, Komisji Integracji Mieszkańców i Przedsiębiorców, 
Komisji do spraw lokatorskich i społecznych, przewodniczenie 
komisji ds. Zielonego Poznania. 

 

W związku z § 41 ust. 2 statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że w ramach posiadanych 

środków Rada może przyznać diety członkom organów osiedlowych z zachowaniem zasad 

określonych w uchwale nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 

2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków 

organów jednostek pomocniczych – osiedli oraz w związku z powyższym uzasadnieniem w celu 

zrekompensowanie członkom organów osiedlowych poniesionych kosztów związanych z 

wykonywaniem określonej funkcji oraz realizacją zadań osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

 

 

 Wnioskodawca 

  Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 

(-) Zbigniew Burkietowicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


