
 

Protokół nr 13/2016 

XXIV sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z 8 grudnia 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 13 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                                

oraz Mieczysławowi Wachowiakowi, którzy uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym powstaniu 

schroniska dla zwierząt. W jego trakcie przedstawiciele Osiedla zostali poinformowani,                 

iż schronisko na pewno powstanie. Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował 

zebranych, iż kwota przeznaczona na budowę chodnika na ul. Darzyborskiej może okazać 

się niewystarczająca – taką opinię przedstawiła Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich                    

Pani Katarzyna Bolimowska w trakcie spotkania z przedstawicielami Osiedla na początku 

grudnia br.. Ponadto, Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych, iż koszt utworzenia 

przez Zarząd Dróg Miejskich jednej latarni ulicznej może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy 

złotych. Radni uznali, iż kwoty deklarowane przez Zarząd Dróg Miejskich są za wysokie. 

 

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2017 r..  

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Część Radnych wyraziła swoje 

niezadowolenie z faktu przekazania kolejnych środków do Wydziału Oświaty. Następnie 

przeprowadzono głosowanie. 

Wyniki głosowania: 

- za – 8 głosów,  

- przeciw – 3 głosy, 

- wstrzymało się – 2 głosy. 



Rada podjęła uchwałę nr XXIV/104/II/2016 w sprawie zmian w projekcie planu wydatków           

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

 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów                  

w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych                     

i gminnych na 2017 r. z 11 sierpnia 2016 r.. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały uwzględniający propozycje radnych. 

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 XXIV/105/II/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia listy 

priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych               

i gminnych na 2017 r. z 11 sierpnia 2016 r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia 

nieruchomości miejskich położonych przy ul. Jaromińskiej. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Część radnych  wyraziła sprzeciw wobec 

sprzedaży działki firmie Volkswagen. Po zakończonej dyskusji przeprowadzono głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

- za –  6 głosów,  

- przeciw – 4 głosy, 

- wstrzymało się – 3 głosy. 

Rada podjęła uchwałę nr XXIV/106/II/2016, w której pozytywnie zaopiniowano planowane 

przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych przy ul. Jaromińskiej                          

i która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania budowy progu zwalniającego na ulicy 

Sarniej. 

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

Wyniki głosowania: 

- za –  11 głosów,  

- przeciw – 1 głos, 

- wstrzymało się – 1 głos. 

Rada podjęła uchwałę nr XXIV/107/II/2016, w której pozytywnie zaopiniowano budowę progu 

zwalniającego na ulicy Sarniej i która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 



7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania parku przy ul. Browarnej. 

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 XXIV/108/II/2016, w której pozytywnie zaopiniowano projekt parku 

przy ul. Browarnej i która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

8. Dyskusja w sprawie budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego                                       

przy ul. Majakowksiego 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo kancelarii adwokackiej reprezentującej mieszkańca 

wyrażającego swój sprzeciw wobec budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego                           

przy ul. Majakowskiego. Radni uznali, iż ww. pismo należy przekazać Poznańskim 

Ośrodkom Sportu i Rekreacji z prośbą o ustosunkowanie się do jego treści i poinformować           

o tym fakcie zainteresowanego mieszkańca. 

 

9. Wolne głosy i wnioski. 

W trakcie przeprowadzonej dyskusji zwrócono uwagę na konieczność szerszego 

informowania mieszkańców o inwestycjach sfinansowanych ze środków znajdujących                

się w dyspozycji Osiedla. 

 

10. Zamknięcie sesji. 

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

za przybycie. 

 

    Protokół sporządził:                   Przewodniczący obradom: 

     (-) Bartłomiej Sita                     (-) Krzysztof Bartosiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przewodniczący                          Poznań, 8 grudnia 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 chwalenia statutu                                                      

Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

zwołuję 

XXIV sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, 

 

która odbędzie się 8 grudnia  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 na 2017 r. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie 

prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r.. 

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku WGN w sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym, działki położonej przy  ul.Jaromińskiej. 

6. Projekt uchwały w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul.Sarniej (wniosek 

mieszkańców deklarujących gotowość sfinansowania progu). 

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rewaloryzacji parku przy ul. Browarnej. 

8. Dyskusja w/s budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Majakowskiego.. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący 
 

                              Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
 

                  (-) Krzysztof Bartosiak 

 

 

 

 


