Protokół z Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska w
dniu 24 maja 2012
Przebieg obrad:

I. Przedstawienie zmian w zarządzeniu PMP dotyczące zasad działania KDO
II. Informacja o korespondencji do Komisji
III. Przewodniczący Komisji Jacek Zatoński otworzył zebrane Komisji
IV. Wystąpienie Ligi Ochrony Przyrody Koło Ćma w Czerwonaku, prezentacja,

Komisji została przedstawiona prezentacja, po prezentacji odbyła się dyskusja,
przedstawicielom Koła Ćma zadano kilkanaście pytań. Ze wszystkich uzyskanych informacji
wynika, że:
- Członkowie Koła działają zgodnie z uprawnieniami obywatelskimi, które w trakcie
„interwencji obywatelskiej” nadaje im specjalny status ochronny porównywalny do statusu
funkcjonariuszy służb; członkowie nie mają prawa do legitymowania oraz zatrzymywania
samochodów, jednak poprzez dobrą współpracę ze strażą gminną, służbami leśnymi i policją
radzą sobie także w takich sytuacjach;
- Koło posiada dwie sekcje – interwencyjną liczącą sześć osób oraz edukacyjną
- największym sukcesem Koła było ujawnienie przestępstwa popełnionego przez firmę z
Bolechowa, polegającego na magazynowaniu materiałów niebezpiecznych i odprowadzeniu
kanałem burzowym do Warty cieków toksycznych. Efektem działania członków Koła było
zamknięcie zakładu.
Poniżej opracowanie tego tematu, przygotowane przez Jacka Zatońskiego.
Liga Ochrony z Czerwonaka pokazała nam bardzo ciekawe działania w charakterze straży
przyrody: podejmują szereg interwencji, zatrzymują sprawców, mają własne mundury,
organizują regularne patrole, w tym wspólne ze strażą gminną itp.
Więcej tu: http://www.cma.cba.pl/sekcja1.html
Nie operują na wyodrębnionych przepisach dla straży przyrody, bo ich brak, tylko na
uprawnieniach dla wszystkich obywateli, m.in. artykułu 243 Kodeksu postępowania karnego:
"§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym
bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby
lub nie można ustalić jej tożsamości.

§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji."
Szczegóły działań strażniczych określa regulamin opracowany wspólnie z policją:
http://www.cma.cba.pl/regulamin%20sekcji%201.html
Dodatkowo mają podpisaną umowę ze strażą gminną na wspólne patrole i inne działania:
http://www.cma.cba.pl/aktualnosci/UmowaSG.pdf
Działają jako organizacja pozarządowa, niewielkie dofinansowanie, rzędu kilku tysięcy zł
rocznie dostają z gminy.

V. Prezentacja autorskiej koncepcji Stefana Wojciechowskiego zagospodarowania obszaru
Warty w powiązaniu z ochroną terenów zielonych na podstawie planu aglomeracyjnego, w
oparciu o pasy i kliny zieleni. Istotnym elementem koncepcji jest wykorzystanie istniejącego
układu sieci kolejowych. Omówiony został także projekt zagospodarowania Chwaliszewa,
odbyła się dyskusja.
VI. Zebranie Komisji przyjęło regulamin komisji. W ramach procedury Przewodniczący
odczytał projekt regulaminu komisji. W trakcie przeprowadzono głosowania dotyczących
dwóch punktów zapisów regulaminu tj. §1 ust. 5 przyjęty głosami (za/przeciw/wstrzymał się)
5/0/4, z którego wynika obowiązek posiadania pisemnego upoważnienia dla przedstawiciela
organizacji wchodzącej w skład Komisji oraz §3 ust. 5 przyjęty głosami 4/0/5, który
warunkuje posiadanie statusu członkini lub członka Zebrania Komisji dla jednej osoby i
jednocześnie reprezentowania wielu organizacji brakiem sprzeciwu pozostałych członkiń i
członków Zebrania.
Całość regulaminu została przyjęta głosami 5/0/4.
VII. Informacja Lechosława Lerczaka o debacie w sprawie zagospodarowania stadionu Szyca
oraz informacja Maciej Wudarskiego o nowej sprawie, jaką jest zgoda na lokalizację
inwestycji celu publicznego lądowiska dla helikopterów w parku Jana Pawła II.
VIII. Informacje i dyskusja dotycząca powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park
Cytadela na Wzgórzu Winiarskim”.
Dyskusja miała bardzo burzliwy charakter. Podstawą do jej rozpoczęcia było pytanie Zofii
Charlampowicz-Jabłońskiej dotyczące przyczyn oddalenia przez Prezydenta Miasta Poznania
projektu parku. W trakcie dyskusji zadane zostało także pytanie dotyczące stanowiska w tej
sprawie (i ewentualnej rekomendacji lub jej braku) Wydziału Ochrony Środowiska oraz
osobistego stanowiska Pana Dyrektora Szczepanowskiego. Zofia Charlampowicz-Jabłońskia
zasugerowała, iż to Pan Dyrektor Szczepanowski był przeciwny projektowi parku. Te sugestie
spowodowały,
iż
Pan
Dyrektor
Szczepanowski
opuścił
zebranie
Komisji.

W dalszym toku dyskusji Pani Zofia Charlampowicz-Jabłońskia stwierdziła, że inicjatorem
ochrony Cytadeli była Rada Osiedla Stare Winogrady i Stowarzyszenie a instytucje, które
zostały powołane do ochrony środowiska nie zajmują, realizują tego wystarczająco
skutecznie albo z winy niespójnych przepisów są całkowicie niewydolne; podała tu przykład
WOŚ, RDOŚ i Konserwatora Zabytków, który pomimo zapisu o kompetencjach wcale nie
chroni fortyfikacji na Cytadeli, tylko wydaje warunki zabudowy nie uwzględniając istotnych
historycznych pozostałości takich jak stok bojowy czy prywatny schron przeciwlotniczy. Pani
Iwona Zajączek stwierdziła, że najlepiej teren Cytadeli byłby chroniony poprzez uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na zakończenie Zebrania Komisji Przewodniczący Jacek Zatoński obiecał pomoc w ochronie
Cytadeli i zamknął zebranie.
Protokół sporządził Maciej Wudarski

