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Skład Komisji
1) Sławomir Cichocki
2) Lidia Koralewska
3) Marcin Liminowicz
4) Wojciech Łyszcak
5) Małgorzata Osińska
6) Kornelia Piotrowska
7) Łukasz Runke
8) Krzysztof Sroczyński
9) Paweł Sztando
10) Alicja Wilak

W tym okresie odby ł się szereg spotkań z udziałem członków Komisji:

1. 05.05.2015 r. -  spotkanie Przewodnicz ącego Komisji Sławomira Cichockiego wraz z  
Panem Andrzejem Ratajem i Zbigniewem Burkietowiczem z kierownictwem Pa ństwowej 
Straży Pożarnej  -  nawiązano kontakt, ustalono warunki wspó łpracy i partnerstwa w 
działaniu oraz ustalono konieczno ść  budowy na Warcie pochylni (tzw. slipu) do  
wodowania łodzi ratunkowych Straży Pożarnej.

2. 08.05.2015 r. -   nawiązanie kontaktu z Komisariatem Policji Wodnej w Poznaniu w sprawie  
konieczności budowy pochylni do wodowania łodzi na Warcie.

3. 12.05.2015 r. -  spotkanie komisji i radnych z Komendantem Komisariatu Policji na Starym  
Mieście z Panem Franciszkiem Rusyniakiem w ramach programu „Bezpieczna Dzielnica-
Bezpieczny mieszkaniec” - poruszano tematy bezdomnych koczuj ących pod mostem 
Dworcowym w okolicy ulicy Sk ładowej, sprawę sklepów z dopalaczami, spraw ę zagrożeń 
wokół terenów nad Wartą i braku patroli na tym terenie, Spraw ę  uciążliwości klubu WOSK 
na ul. Garncarskiej, spraw ę kościoła zbyt głosno nawołującego swoich wiernych na ul. 
Półwiejskiej.

4. 22.06.2015 –  udział w spotkaniu z mieszkańcami ul. Wrocławskiej zorganizowany przez  
Stowarzyszenie „Na Wrocławskiej” związane ze stałymi problemami mieszkańców. 
Zaproponowano  konieczność  zawarcia umowy spo łecznej pomiędzy mieszkańcami w 
celu zdyscyplinowania władz i przyspieszenia dzia łań naprawczych do. Bezpieczeństwa i 
zachowania ciszy nocnej.

5. 22.06.2015 r. -  Sławomir Cichocki reprezentowa ł Radę  w TV WTK w Otwartej antenie  
dotyczącej problemów ze sklepami monopolowymi na Starym Mie ście (  w programie bra ł 
udział Z-ca Prezydenta Miasta Pan Mariusz Wi śniewski oraz przedstawiciel Miasta  



Poznania w Związku Miast Polskich Pan Szymon Szynkowski vel S ęk)
6. 24.06.2015 -  uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Bezpiecze ństwa i Porządku

Publicznego Rady Miasta Poznania w sprawie d ziałania Zarządu Dróg Miejskich i 
Straży Miejskiej Miasta Poznania związane związanego  z ograniczeniem parkowania w

miejscach do tego nie wyznaczonych. Pan Paweł Sztando i Pan Sławomir Cichocki przedstawili 

swoje uwagi do planowanego „uszczelnienia” SPP.

7. 25.06.2015 – udział w posiedzeniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w 

zwołanego w sprawie uciążliwości dla mieszkańców klubu „8 Bitów” położonego na ul. Garbary 72. 

Inicjatorem tego spotkania, na prośbę mieszkańców,  był Pan Paweł Sztando.

6. 26.06.2015 –  nawiązanie  kontaktów z Wojewódzkim Inspektoratem  Ochrony Środowiska  w 
celu oceny  warunków prawnych  dot. kontroli ha łasu  i zakłócania  ciszy nocnej  
mieszkańcom.

W tym okresie odby ło się jedno oficjalne zebranie Komisji. II Spotkanie KBiPP odby ło się w dniu 
26.05.2015. Tematy poruszane na zebraniu:

• Problem sklepów z dopalaczami.
• Toalety publiczne (w tym nad Wartą).
• Monitoring miejski.
• Praca Straży miejskiej.
• Pomoc mieszkańcom w kontaktach z Policją i SM.
• Dewastacja elewacji i infrastruktury technicznej przez wieszanie nielegalnych reklam i og łoszeń.
• Porządek w mieście – kwestie sprzątania chodników i ulic (kwestia przejęcia od zarządców 

budynków obowiązku sprzątania chodników w okolicy Starego Rynku.
• Problem wymuszania pieniędzy za wskazanie miejsca w SOP.
• Problem żebractwa na Starym Mieście.
• Uciążliwości związane z lokalami czynnymi 24h i ogródkami po czynnymi po godz. 22.

Ustalono priorytety działania KBiPP na kadencję Rady 2014-2019 do których należą:

1) Sprawa bezpieczeństwa na Starym Mieście a w szczególności na Starym Rynku i okolicach 
jako turystycznej wizytówce miasta Poznania.

2) Pomoc mieszkańcom w kontaktach z policją i SM.
3) Szkolenie dla seniorów (i nie tylko) w sprawie oszukańczej działalności niektórych firm 

organizujących sprzedaż bezpośrednią. Szkolenia „Jak prowadzić rozmowę ze sprzedawcą 
towarów i usług przez telefon. Często pod pozorem telemarketingu".

4) Problem sklepów z dopalaczami.
5) Sprawa porządku podczas imprez masowych.
6) Działalność klubów nocnych na terenie Starego Miasta.
7) Sprawa działalności lokali gastronomicznych, a także ogródków przy lokalach.

Przygotowanie i opracowanie sprawozdania:

Sławomir Cichocki
Przewodniczący Komisji






