Protokół nr 10/2016
XXI sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 8 września 2016 r.
Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Szpaków 1.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
Sesja rozpoczęła się o godz. 18:30. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Krzysztof
Bartosiak. Na wstępie powitał wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził kworum, w chwili rozpoczęcia
sesji obecnych było 11 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W sesji
uczestniczyła również Katarzyna Nitkowska (mieszkanka ul. Folwarcznej chcąca zwrócić
uwagę na problem hałasu dochodzącego z pobliskiej zajezdni i osiedla „Warzelnia”)
oraz Piotr Miklasiewicz (pracownik Zarządu Transportu Miejskiego, który został poproszony
o zaprezentowanie szczegółów projektu zmian w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej)
Na wniosek

Przewodniczącego Rady na protokolanta powołano

Bartłomieja Sitę

- pracownika Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik
nr 2 do protokołu, który przyjęto jednogłośnie.
2. Komunikaty.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Katarzynie Nitkowskiej, która oznajmiła, iż hałas
z zajezdni znajdującej się w pobliżu ul. Folwarcznej, a także osiedla Warzelnia przeszkadza
mieszkańcom (sytuacja pogorszyła się od momentu wycięcia przez developera sporej części
roślinności stanowiącej naturalna barierę dźwiękochłonną). Radni przyznali, iż problem
hałasu, dotyczy również pozostałych części osiedla, a także stwierdzili, że warto zebrać
podpisy mieszkańców skarżących się na hałas.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla
na 2016 r. z 14 lipca 2016 r..
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż wbrew wcześniejszym zapewnieniom
Zarząd Dróg Miejskich poniformował, iż nie będzie mógł zrealizować części zadań
wskazanych w uchwale Rady Osiedla z 14 lipca br.. W związku z powyższym,
po rozmowach z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich, zaproponowano zmianę
powyższej uchwały. Bartłomiej Sita oznajmił, iż zmiany o których mowa, ze względu

na późny czas podejmowania uchwały, nie zostaną zatwierdzone na sesji Rady Miasta
Poznania w dniu 27 września br.. Przewodniczący Rady przyjął powyższą informację
do wiadomości, a następnie przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 11 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXI/82/II/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie zmian w planie
wydatków Osiedla na rok 2016 z 14 lipca 2016 r., która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków pozostałych po zrealizowaniu
przez Zarząd Dróg Miejskich w 2016 r. zadań powierzonych w zakresie prac
remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radni, po zapoznaniu się z projektem,
przeszli do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 11 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXI/83/II/2016 w sprawie przeznaczenia środków pozostałych
po zrealizowaniu przez Zarząd Dróg Miejskich w 2016 r. zadań powierzonych w zakresie
prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych, która stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Miasta Poznania
w sprawie nadania nazw dla ronda, wiaduktu i ulicy.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radni, po zapoznaniu się z projektem,
przeszli do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 6 głosów,

-

przeciw – 1 głos,

-

wstrzymało się – 3 głosy.

Rada podjęła uchwałę nr XXI/84/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady
Miasta Poznania w sprawie nadania nazw dla ronda, wiaduktu i ulicy, która stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmian w funkcjonowaniu
komunikacji autobusowej.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Piotrowi Miklasiewiczowi, który przedstawił projekt
zmian oraz starał się udzielić odpowiedzi na pytania radnych. Po zapoznaniu się z projektem
oraz ustaleniu treści uzasadnienia radni przeszli do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 10 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XXI/85/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektu zmian
w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowy chodnika na ulicy
Darzyborskiej.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej projekt budowy
chodnika na ulicy Darzyborskiej. Radni, po zapoznaniu się z projektem, przeszli
do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 11 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXI/86/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektu budowy chodnika
na ulicy Darzyborskiej, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
8. Projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

zmian

w

projekcie

parku

uchwały negatywnie

opiniującej

zmiany

przy ul. Browarnej dotyczących małej architektury.
Przewodniczący

Rady

przedstawił

projekt

w projekcie parku przy ul. Browarnej. Radni, po przeprowadzeniu dyskusji, w trakcie
której ustalili treść uwag do uchwały, przeszli do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 10 głosów,

-

przeciw – 1 głos,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXI/87/II/2016 w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie parku
przy ul. Browarnej dotyczących małej architektury, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w

sprawie

z

urządzeń,

ograniczenia
z

czasu

których

funkcjonowania

emitowany

hałas

może

instalacji

lub

negatywnie

korzystania
oddziaływać

na środowisko na terenie miasta Poznania.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wyrażającej negatywną opinię na temat
przedmiotowego projektu uchwały Rady Miasta Poznania. Radni, po zapoznaniu
się z projektem, przeszli do głosowania:
Wyniki głosowania:
-

za – 11 głosów,

-

przeciw – 1 głos,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXI/88/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Miasta Poznania w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania
z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko
na terenie miasta Poznania, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radni, po zapoznaniu się z projektem,
przeszli do głosowania:
Wyniki głosowania:
-

za – 10 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XXI/89/II/2016 w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zagospodarowania terenów
przy ulicy Majakowskiego i przy ulicy Szpaków.
Przewodniczący Rady przedstawił propozycję zagospodarowania ww. terenów przesłaną
przez

Poznańskie

Ośrodki

Sportu

i

Rekreacji

oraz

projekt

uchwały.

Radni,

po przeprowadzonej dyskusji uznali, iż są skłonni pozytywnie zaopiniować powyższą
propozycję. Jednocześnie, radni postanowili, iż w uwagach do uchwały powinien znaleźć się
zapis mówiący o tym aby Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, przygotowując ostateczną
wersję

zagospodarowania

wspomnianych

terenów,

ustosunkowały

się

do

uwag

mieszkańców, które mogą zostać dostarczone po podjęciu uchwały. Następnie radni
przeszli do głosowania:
Wyniki głosowania:

-

za – 10 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 1 głos.

Rada

podjęła

uchwałę

nr

XXI/90/II/2016

w

sprawie

zaopiniowania

propozycji

zagospodarowania terenów przy ulicy Majakowskiego i przy ulicy Szpaków, która stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
12. Dyskusja na temat organizacji festynu sportowego w dniu 24 września 2016 r.
Radni omówili szczegóły organizacji ww. imprezy.
13. Wolne głosy i wnioski.
W trakcie przeprowadzonej dyskusji zwrócono uwagę na konieczność rozpropagowania
informacji o podjętych uchwałach oraz pracach drogowych wykonanych na terenie osiedla
ze środków przyznanych jednostce pomocniczej.
14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XXI sesję i podziękował wszystkim zebranym
za przybycie.
Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Bartłomiej Sita

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań, 8 września 2016 r.

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta Poznania
z

dnia

31

sierpnia

2010

r.

w

sprawie

uchwalenia

statutu

Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
zwołuję
XXI sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
która odbędzie się 8 września 2016 r. (czwartek) o godz. 18.30
w siedzibie Rady Osiedla w Szkole Podstawowej nr 55 (ul. Szpaków 1)
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
2. Komunikaty.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.
4. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków celowych
znajdujących się w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich w 2016 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nazw ulic.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w funkcjonowaniu komunikacji
autobusowej.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowy chodnika na ulicy
Darzyborskiej.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w projekcie parku przy ul. Browarnej
dotyczących małej architektury.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń,
z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie
miasta Poznania.
10. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
11. Dyskusja

na

temat

propozycji

zagospodarowania

terenów

przy

ul.

Szpaków

i przy ul. Majakowskiego.
12. Dyskusja na temat organizacji festynu sportowego w dniu 24 września 2016.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

