
 

Protokół nr 12/2016 

XXIII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z 10 listopada 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 12 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 zwrócił uwagę na problem zarastającego stawu Olszak. Następnie, Przewodniczący 

Zarządu poinformował zebranych o przeprowadzanym oczyszczaniu rzeki Szklarka. 

Ponadto, Przewodniczący Zarządu poinformował o rozmowach toczonych z Zakładem 

Lasów Poznańskich w sprawie parkingów leśnych, utworzenia nowych siłowni zewnętrznych 

na terenie osiedla, a także w kwestii chodników znajdujących się na terenach 

administrowanych przez ww. jednostkę.  

 

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2017 r..  

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radni, po zapoznaniu się z projektem, 

przeszli do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

- za – 12 głosów,  

- przeciw – 0 głosów, 

- wstrzymało się – 1 głos. 

Rada podjęła uchwałę nr XXIII/99/II/2016 w sprawie zmian w projekcie planu wydatków 

Osiedla na 2017 r., która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

 



4. 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 – 12 głosów,  

- przeciw – 0 głosów, 

- wstrzymało się – 1 głos. 

Rada podjęła uchwałę nr XXIII/100/II/2016 w sprawie zmian w projekcie planu wydatków 

Osiedla na 2016 r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla 

na rok 2016 z 13 października 2016 r.. 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o negatywnej opinii Zarządu Dróg Miejskich             

w kwestii przyjęcia 4.000 zł (pozostałych z zadania zrealizowanego przez Zakład Lasów 

Poznańskich) na montaż koszy na terenie Osiedla. Następnie przedstawił projekt uchwały,             

w której ww. środki przenosi się na zakup mebli dla Szkoły Podstawowej nr 55, a następnie 

poddał go pod głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

- za –  12 głosów,  

- przeciw – 0 głosów, 

- wstrzymało się – 1 głos. 

Rada podjęła uchwałę nr XXIII/101/II/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie zmian w planie 

wydatków Osiedla na rok 2016 z 13 października 2016 r., która stanowi załącznik nr 5              

do protokołu. 

 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań priorytetowych                 

w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia                        

na lata 2016-2019. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

- za –  13 głosów,  

- przeciw – 0 głosów, 

- wstrzymało się – 0 głosów. 

Rada podjęła uchwałę nr XXIII/102/II/2016, w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań 

priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia                  

na lata 2016-2019, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 



7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016 

(dofinansowanie zadania priorytetowego w zakresie budowy, przebudowy, 

modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019). 

Przewodniczący Rady poinformował, iż Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Pani Katarzyna 

Bolimowska zapewniła Rady Osiedli o możliwości dofinansowania zadań priorytetowych              

w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019,             

ze środków pochodzących z budżetu na 2016 r.. Powyższe rozwiązanie pozwoliłoby,                

na wykorzystanie w kolejnych latach środków, które nie zostaną zwydatkowane w 2016 r..  

W związku z tym, iż Zarząd Dróg Miejskich nie zrealizuje w 2016 r. zadań polegających            

na budowie chodnika i platformy przystankowej na ul. Kobylepole oraz chodnika                         

na ul. Darzyborskiej Przewodniczący Rady zaproponował aby skorzystać z rozwiązania 

przedstawionego przez Panią Dyrektor Katarzynę Bolimowską i przedstawił projekt 

stosownej uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

- za –  13 głosów,  

- przeciw – 0 głosów, 

- wstrzymało się – 0 głosów. 

Rada podjęła uchwałę nr XXIII/103/II/2016 w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla            

na rok 2016, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia 

nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Sarniej. 

Radni uznali, iż przedstawiony przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wniosek                 

o wydanie opinii przez Rade Osiedla nie zawiera informacji na temat tego jakie obiekty będą 

mogły powstać na podlegającej sprzedaży działce. W związku z powyższy poproszono 

Zarząd Osiedla o wystosowanie pisma do ww. jednostki z prośbą o doprecyzowanie 

wspomnianego wniosku. 

 

9. Wolne głosy i wnioski. 

W trakcie przeprowadzonej dyskusji odczytano pismo Zastępcy Dyrektora  

Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Pana Przemysława Markowskiego 

dotyczące kompetencji Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Zarządu. W toku 

przeprowadzonej dyskusji radni uznali, iż w przypadku Rady Osiedla                            

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole nie ma do czynienia z zatarciem granic kompetencji. 

Następnie poruszono kwestię cmentarza przy ul. Leśnej w Zielińcu, który wymaga renowacji. 

 

 

 

 



10. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XXIII sesję i podziękował wszystkim zebranym 

za przybycie. 

 

    Protokół sporządził:                   Przewodniczący obradom: 

     (-) Bartłomiej Sita                     (-) Krzysztof Bartosiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przewodniczący                        Poznań, 7 listopada 2016 r. 
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
 
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 

XXIII sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 

która odbędzie się 10 listopada  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 2017 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 

rok 2016 z 13 października 2016 r. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań priorytetowych w zakresie 

budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016 

(dofinansowanie zadania priorytetowego w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji 

dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019). 

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia 

nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Sarniej.  

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

                   Przewodniczący 
 

                              Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
 

                                         (-) Krzysztof Bartosiak 


