Protokół nr 26/2017
XXVI sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 2 lutego 2017 r.
(cz. I)
Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Szpaków 1.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
Sesja rozpoczęła się o godz. 19:30. 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 protokolanta powołano Tomasza Pałaszyńskiego - pracownika Wydziału Wspierania
Jednostek Pomocniczych Miasta.
Przewodniczący

Rady

przedstawił

proponowany

porządek

obrad

(załącznik

nr 2 do protokołu), do którego zgłosił poprawkę polegającą na dodaniu punktu 1a.
w brzmieniu „Przedstawienie protokołu XXV sesji Rady Osiedla”. Po krótkiej dyskusji
na temat większości wymaganej dla zmiany porządku obrad, Rada Osiedla stosunkiem
głosów za: 8, przeciw 0, wstrz. się: 2 uzupełniła porządek obrad o punkt 1a. (wcześniej
na obrady stawił się 1 z radnych – 10 radnych obecnych).
1a. Przedstawienie protokołu XXV sesji Rady Osiedla.
Po odczytaniu protokołu z ostatniej sesji Rady Osiedla wywiązała się krótka dyskusja
na temat trybu zgłaszania poprawek do protokołu (po uprzednim przytoczeniu odpowiednich
zapisów Statutu Osiedla). W toku dyskusji radni zaakceptowali odczytany protokół.
2. Komunikaty.
Przybyły na sesję gość – Pan Jacek Dopierała – poruszył temat kradzieży na terenie
Osiedla. Wskazał, iż najwyższy czas złapać złodziei. Jako przedstawiciel firmy instalującej
system

monitoringu,

a

zarazem

osoba

zainteresowana

zwiększeniem

poziomu

bezpieczeństwa, jest gotowy „po kosztach” wykonać ww. usługę, aby dać policji materiał
do pracy. Jednocześnie poinformował, że tworzy mapę aktywności złodziei.
Przewodniczący Rady Osiedla zwrócił uwagę, iż Rada Osiedla nie może promować
prywatnych podmiotów – sprawa może być rozpropagowana jedynie indywidualnie
za pośrednictwem „poczty pantoflowej”. Temat włamań zostanie poruszony podczas

najbliższego spotkania z cyklu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”. Informacja
o tworzonej mapie aktywności złodziei może się pojawić w gablotach osiedlowych.
Po krótkiej dyskusji, w toku której zwrócono uwagę na potrzebę zawiadamiania policji
o każdym włamaniu, Pan Jacek Dopierała opuścił sesję.
W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu poinformował o:


przekazaniu placu przy ul. Wandy/Sabiny wykonawcy odpowiedzialnemu za bieżące
utrzymanie obiektu,



konieczności odpisania na e-maila ws. słupków i siatki do tenisa,



podzieleniu na 8 etapów inwestycji polegającej na modernizacji parku przy
ul. Browanej oraz spotkaniu z przedstawicielami ZZM i spisaniu protokołu uzgodnień,



piśmie od mieszkańców ul. Mścibora ws. usunięcia znaku zakazu postoju albo
zmiany organizacji ruchu (w toku krótkiej dyskusji ustalono, że do Miejskiego
Inżyniera Ruchu zostanie wystosowane pismo z prośbą o ocenę sytuacji),



kolejnym

spotkaniu

ws.

mpzp

„Leszka-Miłowita”

(spotkanie

odbędzie

się

na pl. Kolegiackim zamiast w osiedlowej szkole – w tej sprawie zostanie wykonany
telefon do MPU),


piśmie do LIDL Sp. z o.o. ws. ewentualnej inwestycji na ul. Warszawskiej.

Następnie Przewodniczący Rady Osiedla wskazał na zaplanowane w najbliższym czasie
spotkanie z przedstawicielami VW na temat prowadzonych inwestycji.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności
Zarządu Osiedla za rok 2016.
Przewodniczący

Zarządu

Osiedla

rozpoczął

odczytywanie

sprawozdania

rocznego

z działalności Zarządu Osiedla za rok 2016. O godzinie 20:30 pracownik UMP opuścił sesję,
a protokołowanie przejęła radna Magdalena Ziółkowska.

Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Tomasz Pałaszyński

(-) Krzysztof Bartosiak

Protokół nr 26/2017
XXVI sesji Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole
z dnia 02 lutego 2017 roku
(cz. II)
Przewodniczący Zarządu, Dionizy Radojewski, dokończył odczytywanie wcześniej
przygotowanego sprawozdania z ubiegłorocznej działalności. Najważniejsze zagadnienia
zostały wypunktowane, a dodatkowo do protokołu dołączony zostanie urzędowy załącznik.
Wszyscy członkowie Zarządu, poza Katarzyną Czarnecką, nieobecną na obradach, podpisali
sprawozdanie. Dalej Radni przystąpili do głosowania nad przyjęciem raportu..
Wyniki głosowania:


Za – 10 głosów,



Przeciw – 0 głosów,



Wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXVI/115/II/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z działalności Zarządu Osiedla za rok 2016, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
3.

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania –
osiedlom.
Przewodniczący Rady, Krzysztof Bartosiak upewnił się, że wszyscy zebrani zapoznali

się z przesłanymi drogą mailową poprawkami do Statutu Osiedla. Uwagi miały formę
prezentacji, którą Miasto przygotowało dla przedstawicieli Rad Osiedli.
Dalej wśród radnych, Mieczysława Wachowiaka, Stanisława Schupke oraz Dionizego
Radojewskiego wywiązała się dyskusja na temat możliwości wydzielenia okręgów wewnątrz
obszaru Rady. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że aby taka grupa mogła zaistnieć
za jej powstaniem musi wypowiedzieć się 31% mieszkańców całego Osiedla. Radny
Stanisław Schupke zwrócił uwagę na konieczność rozróżnienia stowarzyszeń od okręgów.
Poruszono też nowo wprowadzoną rzecz, jaką jest Rada Seniorów.
Wyniki głosowania:


Za – 9 głosów,



Przeciw – 0 głosów,



Wstrzymał się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XXVI/116/II/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Miasta Poznania w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania –
osiedlom, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

4.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do prac w Zespole ds.
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
Początkowo radny Krzysztof Bartosiak przypomniał sukces ubiegłorocznej edycji

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, w wyniku którego Osiedle zyska skatepark.
Następnie zapytał czy któryś z Radnych jest chętny do pracy przy tegorocznym Budżecie
Obywatelskim. Dalej wywiązała się dyskusja, w której:
 Radny Schupke zaznaczył, że do ostatecznej komisji wchodzi jedynie pięciu Radnych
ze wszystkich poznańskich osiedli;
 Radny Wachowiak kontrargumentował, iż prace przygotowawcze są równie ważne,
jak obecność w komisji i należy mieć swojego przedstawiciela;
 Radny Radojewski przypomniał o deklaracji Volkswagena, który gotowy jest pomóc,
rozpowszechniając wśród swoich pracowników ideę głosowania na Budżet
Obywatelski;
 Radny Wachowiak stwierdził, że chcąc zgłosić własny projekt, należy najpierw
zdecydować, do którego etapu zamierzamy startować: miejskiego czy rejonowego?
Przytoczył przykład Osiedla Dębiec, startującego dwa lata z rzędu, również
z projektem parku. Ich starania dwukrotnie zakończyły się sukcesem. Do wygrania
etapu miejskiego potrzebne jest około 7 tysięcy głosów;
 Radny Radojewski zasygnalizował chęć wystąpienia Rady o grant na rewitalizację
parku przy ulicy Browarnej. Według niego są spore szanse na powodzenie
przedsięwzięcia, ponieważ jest przygotowany projekt architektoniczny wraz z
wyceną, wiadomo jakie prace zostały już wykonane oraz wspomniał o wstępnej
deklaracji Volkswagena o wsparcie;
 Radny Klessa zapytał czy jedno nie wyklucza drugiego? Czy w tym samym roku
można złożyć wniosek grantowy oraz wystartować w Poznańskim Budżecie
Obywatelskim. Radny Radojewski rozwiał jednak jego wątpliwości;
 Radny Wachowiak powrócił do tematu wyboru reprezentanta Rady do prac
przygotowawczych

Budżetu

Obywatelskiego

i

zgłosił

kandydaturę

radnego

Stanisława Schupke. Radny Radojewski poparł tę kandydaturę, ale zasugerował
wybranie jeszcze jednej, rezerwowej osoby, na wypadek, gdyby ten pierwszy nie
mógł pójść. Wobec tego przystąpiono do głosowania.
Wyniki głosowania:


Za – 9 głosów,



Przeciw – 0 głosów,



Wstrzymał się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XXVI/117/II/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do prac
w Zespole ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, która stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
5.

Projekt

uchwały w

sprawie rekomendacji

dla

Stowarzyszenia Pogotowia

Społecznego w zakresie realizacji zadania „Organizacja letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży” w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
na terenie Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole.
W związku ze znajomością tematu przez wszystkich Radnych od razu przystąpiono
do głosowania.
Wyniki głosowania:
 Za – 10 głosów,
 Przeciw – 0 głosów,
 Wstrzymało się – 0 głosów.
Rada podjęła uchwałę nr XXVI/118/II/2017 w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia
Pogotowia Społecznego w zakresie realizacji zadania „Organizacja letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży” w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na terenie
Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
6.

Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Zanim Przewodniczący Zarządu przedstawił swoje propozycje, radny Mieczysław

Wachowiak poprosił, aby ponownie zastanowić się czym są diety i w jakich okolicznościach
powinny być przydzielane? Według niego praca radnego jest czysto społecznym zajęciem
i dieta nie powinna być „nagrodą” za zrobieniem czegoś, a jedynie zwrotem kosztów,
np. za paliwo, tusze do drukarek czy wykonane połączenia telefoniczne. Radny Klessa
przyznał mu rację. Radny Mikołajewicz stanął w opozycji, wyrażając zdanie, iż nie zawsze
zaangażowanie ma wartość materialną i czasami należy docenić szczególnie wyróżniające
się osoby.
Po tej dyskusji Przewodniczący Zarządu, Dionizy Radojewski przystąpił do
odczytania kandydatów do otrzymania diety. Byli to radni:
 Krzysztof Bartosiak – 300zł,
 Dionizy Radojewski – 300zł,
 Jarosław Klessa – 200zł,
 Roch Burand – 200zł,
 Magdalena Ziółkowska – 200zł,
 Hanna Grobelna – 150zł,
 Tadeusz Szczepaniak – 150zł,

 Bartosz Rozynek – 150zł,
 Roman Mikołajewicz – 150zł.
Wyniki głosowania:


Za – 8 głosów,



Przeciw – 0 głosów,



Wstrzymały się – 2 głosy.

Rada podjęła uchwałę nr XXVI/119/II/2017 w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
W tym momencie radny Grzegorz Banasiak zadał pytanie czy możliwe jest
wystąpienie do Miasta o zakup drukarki oraz tuszy do niej, aby poszczególni radni
nie ponosili kosztów, drukując np. materiały informacyjne dla mieszkańców.
7.

Wolne głosy i wnioski.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady, Krzysztof Bartosiak, prezentując

propozycję Centrum Inicjatyw Lokalnych, które wraz z agencją artystyczną L’arte chciałyby
przygotować i przeprowadzić cykl zajęć dla dzieci i emerytów. Miałyby to być bezpłatne
koncerty, kino letnie czy rajdy rowerowe. Z uwagi na fakt, iż Rada nie posiada na swoim
terenie domu kultury ani świetlicy projekt ma szanse powodzenia. Szkoły zadeklarowały
możliwość udostępnienia miejsca na zajęcia. Można go rozwinąć w dwóch częściach
Osiedla.
Jako ostatni głos zabrał radny Grzegorz Banasiak, deklarując chęć dołączenia
do grupy informacyjnej. Jest gotowy od czasu do czasu pisać artykuły do gazetki osiedlowej
„My”, będące niejako odpowiedzią na przygany mieszkańców. Radny Mieczysław
Wachowiak zwrócił uwagę, że w takim wypadku, przed oddaniem materiału do druku, warto
rozesłać do wszystkich Radnych, aby poznali stanowisko i wypowiedzieli się czy im ono
odpowiada.
8.

Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów, Przewodniczący Rady podziękował zebranym

i o godzinie 21.10 zamknął XXVI sesję Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole.
Protokół sporządziła:

Przewodniczący obradom:

(-) Magdalena Ziółkowska

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań, 26 stycznia 2017 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
XXVI sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,
która odbędzie się 2 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 19.30
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 przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu
Osiedla za rok 2016.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania – osiedlom.
5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do prac w Zespole
ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
6. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne
w zakresie realizacji zadania „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży”
w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na terenie Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
7. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

