Protokół nr 27/2017
XXVII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 20 lutego 2017 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 8 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 zrealizowaniu punktu 2. jako
punkt 4a. Rada Osiedla stosunkiem głosów za: 8, przeciw 0, wstrz. się: 0 dokonała zmiany
w porządku obrad.

2. Komunikaty.
Realizowany jako punkt 4a.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań priorytetowych
w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 20162019.
Na obrady stawił się radny Jarosław Klessa (9 radnych obecnych). Temat ustalenia
ostatecznej listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg
oraz oświetlenia na lata 2016-2019 został obszernie omówiony przez Przewodniczącego
Rady oraz Przewodniczącego Zarządu. Na obrady stawił się radny Roman Mikołajewicz
(10 radnych obecnych). Po dłuższej dyskusji na temat trzech osiedlowych ulic i opieszałości
ZDM, przystąpiono do głosowania odczytanego projektu uchwały.
Wyniki głosowania:


Za – 10 głosów,



Przeciw – 0 głosów,



Wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXVII/120/II/2017 w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań
priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata
2016-2019, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia
nieruchomości miejskich położonych przy ul. Bożeny.
Przewodniczący Zarządu Osiedla obszernie omówił temat planowanego przez Miasto zbycia
nieruchomości miejskich położonych przy ul. Bożeny (w szczególności poinformował
o ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców wskazanej ulicy – większość mieszkańców
opowiedziała się przeciwko zbyciu nieruchomości). Po dłuższej dyskusji na temat
przeznaczenia ww. terenu (w toku dyskusji radny Stanisław Schupke zwrócił uwagę
na konieczność wspierania mieszkańców), odczytany wcześniej projekt uchwały poddano
pod głosowanie.
Wyniki głosowania:


Za – 10 głosów,



Przeciw – 0 głosów,



Wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XXVII/121/II/2017 w sprawie zaopiniowania planowanego przez
Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych przy ul. Bożeny, która stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
4a. Komunikaty.
W ramach komunikatów Przewodniczący Zarządu poinformował o negatywnej odpowiedzi
otrzymanej ze spółki LIDL ws. budowy marketu przy ul. Warszawskiej (możliwe jest
wystąpienie

z

zapytaniem

do

Wydziału

Urbanistyki

i Architektury

w

przedmiocie

ewentualnego wydania warunków zabudowy).
Przewodniczący Rady wspomniał o:


spotkaniu, jakie odbyło się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich,



rozmowach z ZKZL ws. inwestycji o charakterze rekreacyjnym,



sprawie organizacji ruchu na ul. Pustej.

W dalszej kolejności obrady opuścił radny Mieczysław Wachowiak (9 radnych obecnych),
a Przewodniczący

Zarządu

poinformował

o

odpowiedzi,

jaką

otrzymał

od

ZDM

ws. ul. Zdunowskiej.
5. Dyskusja na temat Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
Informację na temat pierwszego spotkania organizacyjnego Zespołu ds. PBO18 przedstawił
jego członek – radny Stanisław Schupke. Kolejne spotkania Zespołu odbędą się w marcu,

głosowanie w PBO zaplanowano na październik, nie będzie można składać wniosków przez
pełnomocników, rozważana jest możliwość rezygnacji z punktów stacjonarnych. W dalszej
kolejności wywiązała się dyskusja na temat PBO, a obrady opuścił radny Jarosław Klessa
(8 radnych obecnych).
6. Dyskusja na temat festynu osiedlowego.
Przewodniczący Rady Osiedla poinformował o planowanych festynach, które odbędą się:


pod koniec maja (festyn o tematyce latynoamerykańskiej),



na początku września bądź w ostatnią sobotę sierpnia (festyn we współpracy
z MONAR),



we wrześniu (festyn sportowy).

7. Wolne głosy i wnioski.
W ramach wolnych głosów i wniosków poruszono m.in. tematy:


spotkania poświęconego rozbudowie fabryki VW,



umieszczenia znaku przy jednym z drzew.

8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Osiedla, radny Krzysztof Bartosiak, podziękował wszystkim
za przybycie i zamknął obrady. Sesję zakończono o godzinie 20.00.

Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Tomasz Pałaszyński

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań, 15 lutego 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
XXVII (nadzwyczajną) sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,
która odbędzie się 20 lutego 2017 r. (poniedziałek) 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 ustalenia ostatecznej listy zadań priorytetowych w zakresie
budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019.
4. Projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

planowanego

przez

Miasto

zbycia

nieruchomości miejskich położonych przy ul. Bożeny.
5. Dyskusja na temat Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
6. Dyskusja na temat festynu osiedlowego.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

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

