
Protokół nr 28/2017 

XXVIII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z 9 marca 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. 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  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 punktów: 

 6a. w brzmieniu: „Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego 

przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych przy ul. Darniowej”, 

 6b. w brzmieniu „Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian 

nazw przystanków”. 

Rada Osiedla, stosunkiem głosów: 

 za: 9, przeciw 0, wstrz. się: 0 uzupełniła porządek obrad o punkt 6a, 

 za: 9, przeciw 0, wstrz. się: 0 uzupełniła porządek obrad o punkt 6b. 

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że sprawy zgłoszone przez radnych Hannę 

Grobelną i Stanisława Schupke zostaną poruszone w ramach wolnych głosów i wniosków. 

 

2. Odczytanie protokołów sesji Rady Osiedla. 

Prowadzący obrady wskazał, że protokoły zostały radnym przesłane, po czym poddał 

pod  głosowanie wniosek radnego Stanisława Schupke, aby dokonać odczytania protokołów. 

Rada Osiedla stosunkiem głosów za: 1, przeciw: 8, wstrz. się: 0 ww. wniosku nie 

uwzględniła. 

 

3. Komunikaty. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla poinformował o: 

 uchwałach realizacyjnych podjętych przez Zarząd Osiedla, 

 opracowywanych kosztorysach dotyczących przebudowy dróg osiedlowych. 

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował o zorganizowanym we współpracy z ZTM 

próbnym przejeździe autobusu, co jest związane z planowanym uruchomieniem nowej linii 

obsługiwanej minibusami, po czym wywiązała się krótka dyskusja na ten temat. 



 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań 

priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg 

oraz oświetlenia na lata 2016-2019. 

Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały. W tym miejscu na obrady stawił się radny 

Jarosław Klessa. Po krótkiej dyskusji na temat ewentualnych inwestycji planowanych przez 

ZKZL do wykonania na terenie Osiedla oraz omówieniu poszczególnych zadań 

priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 

2016-2019, radny Mieczysław Wachowiak zgłosił poprawkę, zgodnie z którą w treści uchwały 

doprecyzowuje się, iż wskazane zadania są przeznaczone do wykonania w roku 2017. Rada 

Osiedla, stosunkiem głosów za: 10, przeciw: 0, wstrz. się: 0, przyjęła poprawkę radnego 

Mieczysława Wachowiaka. Wobec powyższego, prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

całość uchwały (wraz z przyjętą uprzednio poprawką). Rada Osiedla, stosunkiem głosów 

za: 10, przeciw: 0, wstrz. się: 0, podjęła uchwałę nr XXVIII/122/II/2017 zmieniającą uchwałę 

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. 

 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów 

w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych 

i gminnych na 2017 r. 

Przewodniczący Rady Osiedla dokonał przedstawienia projektu uchwały. Wobec braku 

głosów w dyskusji, a także poprawek do odczytanego projektu, przystąpiono do głosowania. 

Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 10, przeciw: 0, wstrz. się: 0, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/123/II/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie 

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

która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017. 

Przewodniczący Rady Osiedla wspólnie z Przewodniczącym Zarządu Osiedla dokonali 

omówienia projektu uchwały. Po krótkiej dyskusji, wobec braku poprawek do odczytanego 

projektu, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 8, przeciw: 1, 

wstrz. się: 1, podjęła uchwałę nr XXVIII/124/II/2017 w sprawie zmian w planie wydatków 

Osiedla na rok 2017, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

6a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia 

nieruchomości miejskich położonych przy ul. Darniowej. 

Temat planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych 

przy ul. Darniowej omówił Przewodniczący Rady Osiedla. Po krótkiej dyskusji, wobec braku 

poprawek do odczytanego projektu, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem 



głosów za: 10, przeciw: 0, wstrz. się: 0, podjęła uchwałę nr XXVIII/125/II/2017 w sprawie 

zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych przy 

ul. Darniowej, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

6b. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian nazw 

przystanków. 

Przewodniczący Rady Osiedla omówił temat proponowanych zmian nazw przystanków. 

W dalszej kolejności wywiązała się dyskusja na temat: 

 poszczególnych propozycji zmian nazw przystanków, 

 trybu przygotowywania projektów uchwał Rady Osiedla. 

W związku z argumentami podniesionymi podczas dyskusji, radny Stanisław Schupke 

do odczytanego, wyjściowego projektu (opiniującego pozytywnie proponowane zmiany nazw 

przystanków) zgłosił poprawkę, zgodnie z którą § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

1. Opiniuje się pozytywnie proponowaną zmianę nazwy przystanku Fabryka Samochodów 

na Antoninek Stacja. 

2. Opiniuje się negatywnie proponowane zmiany nazw przystanków: 

1) Młyn na Sędziwoja Młyn; 

2) Nastawnia na Żywiczna Nastawnia; 

3) Lokomotywownia na Kobylepole Lokomotywownia. 

3. Proponuje się zmianę nazwy przystanku Młyn na Browarna Młyn oraz pozostawienie 

dotychczasowych nazw przystanków Nastawnia i Lokomotywownia. 

Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 10, przeciw: 0, wstrz. się: 0, przyjęła poprawkę 

radnego Stanisława Schupke. Wobec powyższego, prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie całość uchwały (wraz z przyjętą uprzednio poprawką). Rada Osiedla, stosunkiem 

głosów za: 8, przeciw: 0, wstrz. się: 2, podjęła uchwałę nr XXVIII/126/II/2017 w sprawie 

zaopiniowania proponowanych zmian nazw przystanków, która stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 

 

7. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

Przewodniczący Rady Osiedla odczytał projekt uchwały. Po krótkiej dyskusji na temat 

środków przeznaczonych na diety, wobec braku poprawek, przystąpiono do głosowania. 

Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 7, przeciw: 1, wstrz. się: 2, podjęła uchwałę 

nr XXVIII/127/II/2017 w sprawie diet dla członków organów Osiedla, która stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu. 

8. Wolne głosy i wnioski. 

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował o piśmie mieszkańców dotyczącym sytuacji 

przy przychodni Alterida i legalności parkingu, po czym wywiązała się dyskusja, w czasie 

której m.in.: 

 radny Stanisław Schupke wskazał, że przedmiotowy teren to działka prywatna, 



 radny Grzegorz Banasiak podniósł, iż Rada nie może wtrącać się w to, co ktoś robi 

na swojej działce, 

 radny Dionizy Radojewski wskazał, że Straż Miejska nie może przez 24h pilnować 

terenu przy Alteridzie, 

 radny Tadeusz Szczepaniak wspomniał o kwocie mandatów wystawianych 

za wykroczenia, 

Podsumowując dyskusję, prowadzący obrady wskazał, że w odpowiedzi należy powołać się 

na to, iż przedmiotowy teren jest prywatny (radny Grzegorz Banasiak zaproponował, aby 

nawiązać do odpowiedzi otrzymanej z Miasta, a radny Mieczysław Wachowiak zaproponował 

zawiadomienie Straży Miejskiej). 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Osiedla poinformował o piśmie mieszkańca 

dotyczącym rzekomo znikomej ilości odbytych konsultacji społecznych związanych 

ze zmianą układu komunikacyjnego na Zielińcu. Radny Stanisław Schupke wskazał, 

iż rozmowy i konsultacje były prowadzone jeszcze w czasie kadencji poprzedniej Rady 

Osiedla, a radna Hanna Grobelna podniosła, iż od czasu spotkania z Miastem nastąpiły 

zmiany. Rada Osiedla jest oskarżana o to, że nic nie robi, a Prezydent Wudarski zgadza się 

na dodatkowe konsultacje pod warunkiem, że inicjatywa będzie pochodziła od Rady Osiedla. 

Radny Roch Burandt wskazał, że w przypadku gotowości to Miasto powinno zarządzić 

konsultacje z własnej inicjatywy. Po krótkiej dyskusji, prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie wniosek radnej Hanny Grobelnej o wystąpienie do Prezydenta Wudarskiego 

o ogłoszenie konsultacji społecznych ws. planu zmiany układu komunikacyjnego w Zielińcu. 

Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 1, przeciw: 6, wstrz. się: 3 nie poparła ww. propozycji. 

Następnie Przewodniczący Rady Osiedla poinformował o, związanym z rozbudową młyna 

na Zielińcu, niepokoju jednego z mieszkańców. W wyniku inwestycji przybędzie 200 miejsc 

parkingowych, co zakłóci ruch samochodowy związany z wyjazdem z Zielińca. W dalszej 

kolejności wywiązała się dyskusja. Radny Dionizy Radojewski wskazał, że warunki 

zabudowy przygotowuje Wydział Urbanistyki i Architektury. 

O godzinie 20:30 pracownik UMP opuścił sesję, a protokołowanie przejęła radna Magdalena 

Ziółkowska. 

 

Protokół sporządził:       Przewodniczący obradom: 

 

(-) Tomasz Pałaszyński     (-) Krzysztof Bartosiak  



Przewodniczący                             Poznań, 3 marca 2017 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 

XXVIII sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, 

 

która odbędzie się 9 marca 2017 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. Odczytanie protokołów sesji Rady Osiedla. 

3. Komunikaty. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań 

priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia 

na lata 2016-2019. 

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

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

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokół nr 28/2017 

XXVIII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z 9 marca 2017 r. 

(cz. II) 

Wolne głosy i wnioski: 

1. Radny Stanisław Schupke przekazał informację Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

o możliwości organizacji warsztatów pierwszej pomocy, skierowanych do seniorów. 

Spotkanie miałoby też na celu uczulenie na coraz częstsze kradzieże „na wnuczka”. 

Przewodniczący Rady Osiedla, pan Krzysztof Bartosiak podjął się negocjacji 

z  dyrektorkami szkół, aby zgodziły się na przeprowadzenie zajęć w dwóch 

placówkach: Szkole Podstawowej nr 55 oraz Szkole Podstawowej nr 87. 

2. Również Radny Stanisław Schupke przypomniał, iż z projektu rejonowego można 

otrzymać ok. 500 000zł i warto byłoby we wniosku zaznaczyć, jakie dokładnie prace 

zostaną wykonane za tę kwotę. W tym celu Rada Osiedla zwróciła się do projektanta 

parku przy ulicy Browarnej o podzielenie wykonania na osiem etapów.  

3. Przewodniczący Rady Osiedla, pan Krzysztof Bartosiak zawiadomił o prośbie 

Volkswagena o spotkanie, dotyczące akcji „Sprzątanie świata”, w której chcą wziąć 

udział pracownicy firmy. 

4. Także Przewodniczący Rady Osiedla, pan Krzysztof Bartosiak przekazał wniosek 

mieszkańców ulicy Żelaznej o usunięcie tamtejszej pompy. 

5. W wyniku rozmów zdecydowano o wystosowaniu kilku pism: 

 Do Wydziału Ochrony Środowiska zapytanie o wycinkę drzew przy ulicy Sabiny; 

 Drugie pismo do Wydziału Ochrony Środowiska, kiedy będzie oczyszczany staw 

Olszak; 

 Do Zarządu Zieleni Miejskiej, co ze środkami pozostałymi z wycinki drzew w parku 

przy ulicy Browarnej (w planie wydatków jest przewidziane jeszcze dodanie do 

projektu wyjazdu awaryjnego, zamiana obrzeży ścieżek granitowych na betonowe 

oraz przygotowanie planu organizacji ruchu); 

 Do Orange, do działu reklamacji z petycją o zabezpieczenie oraz zlikwidowanie 

niebezpiecznie zwisających kabli; 

 Do Zarządu Dróg Miejskich wniosek, aby zlecili sprzątniecie rowu wzdłuż ekranów 

przy ulicy Bożeny oraz ulicę Dobrowita, między Leszka a Mścibora. 

Po wyczerpaniu wszystkich tematów Przewodniczący Rady Osiedla zamknął sesję 

o godzinie 21.30. 

 

Protokół sporządziła:       Przewodniczący obradom: 

 

(-) Magdalena Ziółkowska     (-) Krzysztof Bartosiak 


