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 P R O T O K Ó Ł 
z VI sesji Rady Osiedla Stare Miasto 

z dnia 16 września 2015 r. 
Miejsce obrad – Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania - Plac Kolegiacki 17 

 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 17:05. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady 
Andrzej Rataj. Prowadzący obrady stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych. Lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano panią Martę Lewandowską, 
pracownika Oddziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta - Stare Miasto.  
 
2. Powitanie mieszkańców i innych gości 
 
Przewodniczący Rady przywitał wszystkich obecnych, w szczególności przybyłych mieszkańców i 
innych gości oraz podziękował za przybycie. Przekazał również, że dzisiejsza sesja odbywa się w 
szczególnym miejscu, które władze Poznania otwarły dla mieszkańców. Zbiegło się to w czasie z 
zamiarem nowej Rady Osiedla spotykania się z mieszkańcami w plenerowych miejscach na Starym 
Mieście. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 2 czerwca w przestrzeni KontenerART i poświęcone było 
rozmowom ze wszystkimi osobami kandydującymi w marcu 2015 roku do Rady Osiedla, którzy nie 
zostali wybrani. Przewodniczący Rady zapowiedział, że planowane są dalsze spotkania z 
mieszkańcami. 
 
3. Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad. Nikt z radnych nie wniósł uwag. Porządek obrad 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
  
4. Przedstawienie radnych Rady Osiedla i członków Zarządu Osiedla 
 
Przewodniczący Rady przedstawił wszystkich radnych Rady Osiedla i członków Zarządu oraz 
wymienił ich miejsca zamieszkania. 
 
5. Przedstawienie działalności Rady Osiedla i dyskusja z mieszkańcami i innymi gośćmi 
 
Przewodniczący Rady wymienił kolejno tematy, jakie będą omówione w tym punkcie i poinformował, 
że po każdym bloku tematycznym będzie czas na zadawanie pytań.  
Następnie Tomasz Dworek przedstawił zgromadzonym „Kurier Staromiejski”, który zawierał 
sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady. 
 
Kolejny głos zabrał Zbigniew Burkietowicz, który skupił się na planie wydatków Osiedla. Powiedział, 
że głównym zadaniem Zarządu jest racjonalne wydatkowanie posiadanych środków. 80% wydatków 
dotyczy inwestycji, a 20% środków przeznaczane jest na cele społeczne. Zaznaczył, że duże nakłady 
finansowe przeznaczane są na remonty ulic, chodników, czy na tzw. małą architekturę. Środki 
społeczne wspierają działalność Klubów Seniora funkcjonujących na terenie Osiedla oraz 
przeznaczone są na współpracę z Estradą Poznańską i CK Zamek. Wspomniał, że Osiedle realizuje 
Granty Staromiejskie i jednocześnie zaapelował do mieszkańców, żeby przedstawiali swoje propozycje 
działań i wydarzeń, które chcieliby organizować.  
 
Anna B. Gregorczyk omówiła działalność Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Promocji Starego 
Miasta. Zaczęła od informacji o nawiązaniu współpracy z Fundacją AWF, dzięki której odbywają się 
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treningi dla seniorów na terenie siłowni zewnętrznej w Parku Wieniawskiego. Kolejne przedsięwzięcie 
o nazwie „Dancing Poznań” organizowane jest dzięki współpracy z Polskim Teatrem Tańca. 
Wspomniała o projektach realizowanych w ramach Coolturalnego Starego Rynku oraz licznych 
działaniach artystycznych realizowanych przy współudziale CK Zamek czy Galerii Arsenał. 
Poinformowała, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs fotograficzny, natomiast  
w przyszłym roku nową propozycją będzie organizacja Dni Starego Miasta. Na koniec zachęciła, aby 
śledzić działalność Rady na profilu facebook lub stronie internetowej.  
Pierwszy z mieszkańców głos zabrał pan Krzysztof Wodniczak, który zapytał czy jest przewidziana 
współpraca z instytucjami NGO oraz poinformował o podpisaniu listu intencyjnego przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym proponują 
dyrektorom instytucji kulturalnych i artystycznych, aby próby generalne odbywały się z udziałem 
seniorów. Wspomniał również, że kilka imprez skierowanych dla seniorów organizuje Polskie 
Towarzystwo PTAAAK. Jest to m. in. cykl „Grająca Szafa”, polegający na warsztatach obsługi 
komputera i korzystania z Internetu, następnie ma miejsce poczęstunek, a na koniec występ zespołu 
muzycznego, który gra muzykę lat 50, 60 i nawet 70.  
Następnie głos zabrała pani Hanna Sierocka z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, które zajmuje się 
organizowaniem różnego rodzaju wydarzeń dla wszystkich grup wiekowych. Zaprosiła na koncert 
zespołu Barabas, który odbędzie się 2 października o godzinie 17. Wspomniała o projekcie „Święty 
Marcin reanimacja” i poprosiła o oddawanie głosów w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.  
Pani Lucyna Sztulpa zwróciła uwagę, że mieszkańcy zawsze odsyłani są do szukania informacji  
na stronach internetowych, a na ul. Święty Marcin czy ul. Ratajczaka nie ma dostępu do Internetu albo 
mieszkańcy są w takim wieku, że nie potrafią z niego korzystać. Przewodniczący Rady wskazał, że 
uwagi te są słuszne i podkreślił, że po wielu latach starań i apeli uda się zapewnić dostęp do informacji 
również dla mieszkańców, którzy nie mają dostępu do internetu. Zbigniew Burkietowicz odniósł się  
do tego informując, że jeszcze w tym roku na terenie Osiedla zostaną postawione 3 tablice 
informacyjne, a w nowym roku planowane są kolejne.  
 
Przewodniczący Rady w zastępstwie Krzysztofa Sroczyńskiego omówił działania związane z rzeką 
Wartą. Wymienił udział w budowie parku w Starym Korycie Warty oraz projekt Wartofrajdy. 
Poinformował o planach projektu oświetlenia nad Wartą na całej jej długości oraz organizacji kampanii 
na rzecz sprzątania i utrzymania porządku na terenach nadwarciańskich. Wspomniał również o planach 
rozmów ze Strażą Miejską na temat działań zwiększających bezpieczeństwo i porządek w okolicach 
Warty.  
Głos zabrała pani Elżbieta Tomczak-Sacha, która zwróciła uwagę, aby rozszerzyć obszar działania 
całego pasa nad Wartą, by ruch wypoczynkowy rozłożył się na większy obszar.  
 
O pracach Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji opowiedział Jacek Maleszka. Wymienił,  
że do zadań Komisji należy opracowanie stanowisk w sprawach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego; zajmowanie stanowisk dotyczących: remontów chodników  
i nawierzchni, ruchu rowerowego i miejsc parkingowych, strefy Tempa 30, zmian na ul. Święty 
Marcin.  
Pan Przemysław Wojciechowski związany z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami zwrócił uwagę,  
że ograniczanie ruchu w okolicach Starego Rynku przyczyni się do jego wymarcia, a wprowadzanie 
strefy Tempo 30 jest uciążliwe dla mieszkańców.  
Następnie głos zabrał pan Tadeusz Mirski – z Zarządu stowarzyszenia Sekcja Rowerzystów Miejskich, 
który zwrócił uwagę, że wprowadzenie strefy Tempa 30 ogranicza przejazd tranzytowy i dzięki temu 
jest bezpieczniej i dla pieszych i dla rowerzystów. 
 
Następnym punktem dyskusji były sprawy społeczne i lokatorskie. Głos zabrał Tomasz Dworek, który 
zwrócił uwagę, że najważniejszym zadaniem jest informowanie, integracja i współpraca  
z mieszkańcami i innymi organizacjami. W dalszej części Małgorzata Osińska wskazała, że głównym 
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zadaniem jest działanie na linii właściciel- lokator, ponieważ mieszkańcy nie zawsze wiedzą gdzie się 
udać w przypadku problemów związanych np. z płaceniem czynszu, a wtedy można ich pokierować  
do odpowiednich ośrodków pomocy, czy miejsc gdzie mogą się starać o zapomogę. Wspomniała 
również, że zajmują się opieką nad osobami bezdomnymi i planują uruchomić łaźnię dla bezdomnych. 
Pani Hanna Sierocka zwróciła uwagę, że kamienica pod numerem 69 przy ul. Święty Marcin jest 
bardzo dobrym prognostykiem do budowania więzi lokalnych.  
Pan Jan Dańczak poinformował, że na Placu Wielkopolskim nie ma żadnej informacji na temat 
działalności Osiedle, więc prosi o rozmieszczanie plakatów. Przewodniczący Rady przypomniał, że 
podczas obecnej sesji przekazano już informację o ustawieniu tablic informacyjnych dla mieszkańców i 
zaznaczył, że sam starał się o to od 2008 roku, jednakże nie miał poparcia w tym zakresie w 
poprzednich radach osiedli. Dlatego cieszy się, że obecnie wreszcie uda się zrealizować to zamierzenie, 
bo jest to ważne, aby docierać do wszystkich mieszkańców, również osób starszych i niekorzystających 
z internetu. 
 
O godzinie 18:20 sesję opuścił Zbigniew Burkietowicz i Anna B. Gregorczyk. Od tej pory w sesji brało 
udział 12 radnych.  
Ostatni temat dotyczył bezpieczeństwa i porządku publicznego, który przedstawił Sławomir Cichocki, 
który powiedział, że radni prowadzą wiele rozmów z władzami, Strażą Miejską, czy Policją, w celu 
przeciwdziałania niepokojącym sytuacjom. Wspomniał o programie Bezpieczna dzielnica- bezpieczny 
mieszkaniec, który polega na comiesięcznych spotkaniach z Policją. Powiedział o współpracy ze Strażą 
Pożarną oraz o wsparciu finansowym na przyszły rok w wysokości 13 000 zł., o planach zawierania 
umów społecznych, w celu polepszenia współpracy i lepszego porozumienia oraz o działaniach  
w kierunku zmniejszenia ilości punktów sprzedaży alkoholu.  
Pani Krystyna Płowens zaproponowała, że w ramach rekompensaty za hałas dochodzący z pubów  
i ogródków powinien być obniżony czynsz. 
Pani Lucyna Sztulpa zwróciła uwagę, że z ZKZL nie ma możliwości wygrania i że Rada też w żaden 
sposób nie ma szans na skuteczne działania przy problemach i w ogóle działania w Radzie Osiedla nic 
nie dadzą. Przewodniczący Rady wskazał, że tematyka bezpieczeństwa i porządku publicznego nie 
była jego wiodącym przedmiotem działalności w poprzedniej kadencji i dlatego poprosił o wypowiedź 
Marię Kociołek-Kurczewską, była radną w kadencji 2011-2015, która zajmowała się sprawami 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, aby to ona przekazał uczestnikom spotkania co konkretnie 
udało się jej osiągnąć w ciągu 4 lat działalności w Radzie. Poproszona do głosu p. Maria Kociołek-
Kurczewska odpowiedziała, że była obecna na wielu spotkaniach, jednak nie udało się jej osiągnąć 
konkretnych rezultatów działań.  
W dalszej części Przewodniczący Rady poinformował, że przez kilka miesięcy działalności obecnej 
Rady Osiedla uzyskano obniżkę czynszu w niektórych lokalach (co związane jest zwłaszcza z 
utrudnieniami przy remoncie ulicy Wrocławskiej), prowadzone są konsultacje w sprawie zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu - po intensywnych działaniach Rady Osiedla ZKZL przyjął zasady uzyskiwania 
opinii od rad osiedli odnośnie zgody na sprzedaż alkoholi w lokalach wynajmowanych z zasobu 
miejskiego, podczas gdy we wcześniejszych latach nie było o tym mowy. Dodatkowo podejmowane są 
intensywne działania motywujące i monitujące wobec Straży Miejskiej i Policji, aby realnie i 
skutecznie zajęły się problemami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niestety jednak obecnie 
mały jest zakres tych zmian. Rada Osiedla liczy jednak na rychłą poprawę, zwłaszcza że w działania te 
zaangażował się intensywnie Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski. 
 
6. Projekt uchwały w sprawie tworzenia więzi lokalnych na Osiedlu Stare Miasto 
  
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W jawnym głosowaniu wzięło 
udział 12 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli uchwałę.  
Uchwała nr VI/41/II/2015 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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7. Wolne głosy i wnioski 
 
O godzinie 18:55 sesję opuścił Jacek Maleszka. Od tej pory w sesji brało udział 11 radnych. 
Pan Piotr Waśko Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zadeklarował chęć współpracy  
z Osiedlem Stare Miasto przy projektach związanych z zakresem działalności jego organizacji. 
 
8. Zamknięcie sesji 
 
Na koniec Przewodniczący Rady zaprosił mieszkańców do uczestnictwa w pracach Rady, zwłaszcza w 
działalności w ramach komisji. Zaprosił również do uczestnictwa w sesjach Rady Osiedla, które są 
otwarte i każdy może w nich brać udział. Poinformował, że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 
24 września 2015 roku o godz. 17:00.  
Ponadto Przewodniczący Rady zaprosił mieszkańców na spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania 
Jackiem Jaśkowiakiem w dniu 15 października 2015 roku od godz. 18:00.  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 19:00 zamknął VI sesję Rady 
Osiedla Stare Miasto. 
 
 
 
 
 
 
Protokolant                   Przewodniczący Rady Osiedla 
                                                                                                            
...........................                                            ...........................    
(-) Marta Lewandowska                                            (-) Andrzej Rataj 
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Przewodniczący 

Rady Osiedla Stare Miasto 

Poznań, dnia 7 września 2015 roku 

 

 

Szanowni Państwo 

Radni  

Rady Osiedla Stare Miasto 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały numer LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania  
z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto   

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 240, poz. 4481) 
 

zwołuję 

VI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, 

 

która odbędzie się dnia 16 września 2015 roku (środa) o godz. 17:00 

na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania - Plac Kolegiacki 17  

(a w razie niepogody w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania - Plac Kolegiacki 17) 

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla  

 

(-) Andrzej Rataj 
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Przewodniczący                     
Rady Osiedla Stare Miasto 
 
 

Szanowni Państwo 
Radni  
Rady Osiedla Stare Miasto 

 
 
W uzupełnieniu zawiadomienia o zwołaniu VI sesji Rady Osiedla Stare Miasto na dzień: 16 września 
2015 r. (środa) o godz. 17:00, 
 
przedstawiam następujący porządek obrad VI sesji Rady Osiedla Stare Miasto: 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
2. Powitanie mieszkańców i innych gości. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przedstawienie radnych Rady Osiedla i członków Zarządu Osiedla. 
5. Przedstawienie działalności Rady Osiedla i dyskusja z mieszkańcami i innymi gośćmi. 
6. Projekt uchwały w sprawie tworzenia więzi lokalnych na Osiedlu Stare Miasto. 
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zamknięcie sesji. 
 
 

 
Przewodniczący Rady Osiedla  

 
(-) Andrzej Rataj 

 


