Protokół nr 11/2016
XXII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 13 października 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 9 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
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

Przewodniczącemu

Zarządu

Osiedla,

który poinformował o wyborze przez Zarząd Zieleni Miejskiej wykonawcy siłowni
zewnętrznej, która ma zostać zbudowana na terenie placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu
ulic Wandy i Sabiny. Ponadto, Pan Dionizy Radojewski oznajmił, iż jego zdaniem Zarząd
Zieleni Miejskiej bardzo długo realizuje powierzone mu zadania. Przewodniczący Zarządu
wyraził również swoje niezadowolenie z opieszałości Zarządu Dróg Miejskich w przypadku
budowy chodnika na ulicy Kobylepole oraz Darzyborskiej.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radni, po zapoznaniu się z projektem,
przeszli do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 9 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXII/91/II/2016 w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok
2016, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017.

Przewodniczący Rady przedstawił poszczególne projekty. W toku przeprowadzonej dyskusji
radni ustalili, iż wszystkie projekty zostaną rekomendowane do realizacji przez osiedle.
Następnie Przewodniczący Rady poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 8 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XXII/92/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych
do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów przebudowy ulic Dobrowita
i Miłowita.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej ww. projekty,
a następnie poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 9 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXII/93/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektów przebudowy
ulic Dobrowita i Miłowita, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów przebudowy ulic Dobrochny,
Świętochny i Władymira.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej ww. projekty,
a następnie poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 9 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXII/94/II/2016, w sprawie zaopiniowania projektów przebudowy
ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia
nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Jaromińskiej 12/14.
Przewodniczący

Rady

przedstawił

projekt

uchwały

pozytywnie

opiniującej

ww. nieruchomości. Radni, po zapoznaniu się z projektem, przeszli do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 9 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

zbycie

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXII/95/II/2016 w sprawie zaopiniowania planowanego przez
Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Jaromińskiej, która stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia
nieruchomości miejskich położonych przy ul. Majakowskiego i Wilczej.
Przewodniczący

Rady

przedstawił

projekt

uchwały

pozytywnie

opiniującej

zbycie

ww. nieruchomości. Radni, po zapoznaniu się z projektem, przeszli do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 8 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XXII/96/II/2016 w sprawie zaopiniowania planowanego przez
Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych przy ul. Majakowskiego i Wilczej,
która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia
nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Warpińskiej.
Przewodniczący

Rady

przedstawił

projekt

uchwały

pozytywnie

opiniującej

zbycie

ww. nieruchomości. Radni, po zapoznaniu się z projektem, przeszli do głosowania.
Wyniki głosowania:
-

za – 9 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXII/97/II/2016 w sprawie zaopiniowania planowanego
przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych przy ul. Majakowskiego i Wilczej,
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i finansowania narzędzi komunikacji
z mieszkańcami ze środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla.
Przewodniczący

Rady

przedstawił

projekt

uchwały

negatywnie

opiniującej

ww. uchwały Rady Miasta Poznania, a następnie poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 9 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

projekt

Rada podjęła uchwałę nr XXII/98/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Miasta Poznania w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i finansowania narzędzi
komunikacji z mieszkańcami ze środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla,
która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
11. Dyskusja w sprawie postulatów mieszkańców ul. Darniowej.
W toku przeprowadzonej dyskusji radni uznali postulaty mieszkańców ulicy Darniowej
dążących do uruchomienia linii autobusowej, która umożliwiłaby im dojazd do najbliższej pętli
tramwajowej. W związku z powyższym ustalono, iż Zarząd Osiedla wystosuje do Zarządu
Transportu Miejskiego stosowne pismo.
12. Dyskusja w sprawie progów zwalniających na ul. Strzałkowskiej
Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu, który poinformował,
iż mieszkańcy ww. ulicy dążą do budowy nowych progów zwalniających. Radni stwierdzili,
iż mapka z zaznaczoną lokalizacją wspomnianych progów jest zbyt ogólna i wymaga
doszczegółowienia.
13. Informacja w sprawie rozbudowy osiedla socjalnego na terenie Darzyboru
oraz budowy instalacji wod-kan w rejonie ulic Kobylepole, Darzyborskiej
i Darzyńskiej.
W przeprowadzonej dyskusji zwrócono uwagę na planowaną na terenie Darzyboru budowę
mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Radni stwierdzili, iż realizacja powyższych
inwestycji powinna zostać poprzedzona rozbudową sieci kanalizacyjnej przez Aquanet S.A..
14. Wolne głosy i wnioski.
W trakcie przeprowadzonej dyskusji omówiono kwestię kanalizacji ulicy Żelaznej. Następnie
ustalono,

iż należy zorganizować spotkanie Pana Prezydenta

z przedstawicielami Rady Osiedla.

Jacka Jaśkowiaka

Ponadto, Pan Tadeusz Szczepaniak zwrócił uwagę

na konieczność poprawy bezpieczeństwa na chodniku przed wejściem do szkoły
podstawowej w Antoninku (brak barierek odgraniczających chodnik od jezdni). Następnie
Pan Stanisław Schupke przedstawił informację o działaniu mapy zagrożeń.
15. 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, 13 października 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
XXII sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
która odbędzie się 13 października 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 zmiany w planie wydatków Osiedla na 2016 r.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów przebudowy ulic Dobrowita
i Miłowita.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów przebudowy ulic Dobrochny,
Świętochny i Władymira.
7. Projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

planowanego

przez

Miasto

zbycia

przez

Miasto

zbycia

Miasto

zbycia

nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Jaromińskiej.
8. Projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

planowanego

nieruchomości miejskich położonych przy ul. Majakowskiego i Wilczej.
9. Projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

planowanego

przez

nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Warpińskiej.
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i finansowania narzędzi komunikacji
z mieszkańcami ze środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla.
11. Dyskusja w sprawie postulatów mieszkańców ul. Darniowej.
12. Dyskusja w sprawie progów zwalniających na ul. Strzalkowskiej (wniosek mieszkańców).
13. Informacja w sprawie rozbudowy osiedla socjalnego na terenie Darzyboru oraz budowy
instalacji wod-kan w rejonie ulic Kobylepole, Darzyborskiej i Darzyńskiej.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

