
Protokół nr 29/2017 

XXIX sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z 11 kwietnia 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 11 radnych). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Na  protokolanta powołano Tomasza Pałaszyńskiego - pracownika Wydziału Wspierania 

Jednostek Pomocniczych Miasta. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2 do protokołu), do którego 

nie wniesiono uwag. 

 

2. Spotkanie robocze z dzielnicowymi. 

Zaproszeni na sesję goście – policjanci – opowiedzieli o aktualnych priorytetach w zakresie 

ich działań. W dalszej kolejności wywiązała się dyskusja na temat bezpieczeństwa, w czasie 

której radni zgłosili dzielnicowym sprawy, którymi należy się zająć. Na obrady stawili się 

radni Roman Mikołajewicz i Jarosław Klessa (13 radnych obecnych). W dalszej kolejności 

radny Stanisław Schupke przypomniał o odbywających się cyklicznie spotkaniach z cyklu 

„Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”. Przewodniczący Rady Osiedla wskazał, iż 

po ostatnim spotkaniu z dzielnicowymi (być może dzięki działaniom prewencyjnym) 

zmniejszeniu uległa liczba włamań. 

Następnie udzielono głosu przybyłemu na sesję mieszkańcowi, który zasygnalizował  

potrzebę (przynajmniej częściowego) zniesienia zakazu połowu ryb na osiedlowych stawach. 

W dalszej kolejności wywiązała się dłuższa dyskusja na ten temat. Ostatecznie 

zdecydowano o wystosowaniu pisma z prośbą o rozważenie przywrócenia możliwości 

wędkowania na obszarze osiedlowych stawów. 

 

3. Przedstawienie informacji na temat  protokołu ostatniej sesji Rady Osiedla. 

Prowadzący obrady poinformował o przesłaniu radnym protokołu. Nikt z radnych nie zgłosił 

uwag do otrzymanego dokumentu. 

 

 

 



4. Komunikaty. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla – radny Dionizy Radojewski – wskazał, że efektem 

ostatniego posiedzenia Zarządu są uchwały procedowane na dzisiejszej sesji. Dodatkowo, 

Zarząd Osiedla podjął uchwałę dotyczącą zmiany zakresu prac na terenie obiektów 

w Zielińcu (stosowne porozumienie ma być zawarte z Zakładem Lasów Poznańskich). 

Przewodniczący Zarządu poinformował o: 

 odpowiedzi Wydziału Urbanistyki i Architektury dotyczącej inwestycji przy 

ul. Warszawskiej, 

 udziale w szkoleniu na temat zasad konkursu grantowego, 

 odpowiedziach udzielonych przez Orange, Wydział Ochrony Środowiska i Zarząd 

Dróg Miejskich na wystąpienia Osiedla. 

W dalszej kolejności (w związku z dyskusją, jaka miała miejsce podczas ostatniej sesji RO) 

pracownik UMP zaprezentował informację Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych 

Miasta na temat trybu przygotowywania projektów uchwał Rady Osiedla. W toku krótkiej 

dyskusji ustalono, że radni osiedlowi przystąpią do opracowania Regulaminu Rady Osiedla 

(stosowny wzór regulaminu zostanie im przesłany). 

 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu sesji 

Rady w roku 2017. 

Przewodniczący Rady Osiedla dokonał przedstawienia projektu uchwały. Po krótkiej 

dyskusji, wobec braku poprawek do odczytanego projektu, przystąpiono do głosowania. 

Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 12, przeciw: 0, wstrz. się: 1, podjęła uchwałę 

nr XXIX/128/II/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady 

w roku 2017, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

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

Przewodniczący Rady Osiedla odczytał projekt uchwały. Obrady opuścił radny Bartosz 

Rozynek (12 radnych obecnych). Po krótkiej dyskusji m.in. na temat zasadności 

przeznaczania kolejnych środków finansowych na remont płotu, wobec braku poprawek do 

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

za: 10, przeciw: 1, wstrz. się: 1, podjęła uchwałę nr XXIX/129/II/2017 w sprawie zmian w 

planie wydatków Osiedla na rok 2017, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony 

Poznań. 

Przewodniczący Rady Osiedla dokonał omówienia tematu. Po krótkiej dyskusji na temat 

zmian w składzie komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań, 

do wyjściowego projektu uchwały, zgodnie z którym w skład komisji mieli wchodzić radni 



Hanna Grobelna, Grzegorz Banasiak i Dionizy Radojewski, radny Grzegorz Banasiak 

(z uwagi na swoje obowiązki zawodowe) zgłosił poprawkę polegającą na tym, że jego osoba 

zostanie zastąpiona osobą radnej Magdaleny Ziółkowskiej. Rada Osiedla, stosunkiem 

głosów za: 10, przeciw: 0, wstrz. się: 2 przyjęła poprawkę radnego Grzegorza Banasiaka. 

Wobec powyższego, pod głosowanie poddano projekt uchwały wraz z uprzednio przyjętą 

poprawką. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 12, przeciw: 0, wstrz. się: 0, podjęła 

uchwałę nr XXIX/130/II/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań, która 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

8. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych 

w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Przewodniczący Rady Osiedla odczytał projekt uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji, 

a także poprawek do odczytanego projektu, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, 

stosunkiem głosów za: 11, przeciw: 0, wstrz. się: 1, podjęła uchwałę nr XXIX/131/II/2017 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych w ramach Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

  

9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji organizacji ruchu 

na ul. Zbyszka. 

Przewodniczący Rady Osiedla odczytał projekt uchwały. W toku dłuższej dyskusji radni 

dokonali dokładnego omówienia tematu. Wobec braku poprawek, przystąpiono do 

głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 10, przeciw: 1, wstrz. się: 1, podjęła 

uchwałę nr XXIX/132/II/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji organizacji ruchu 

na ul. Zbyszka, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

o zmianę zarządzenia Nr 333/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 maja 

2012 r. w zakresie uaktualnienia granic nieruchomości położonej przy ul. Wandy 

i Sabiny, przekazanej Osiedlu do korzystania. 

Przewodniczący Rady Osiedla odczytał projekt uchwały. Na obrady powrócił radny Bartosz 

Rozynek (13 radnych obecnych). Po krótkiej dyskusji, wobec braku poprawek, przystąpiono 

do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 13, przeciw: 0, wstrz. się: 0, podjęła 

uchwałę nr XXIX/133/II/2017 w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

o zmianę zarządzenia Nr 333/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 maja 2012 r. 

w zakresie uaktualnienia granic nieruchomości położonej przy ul. Wandy i Sabiny, 

przekazanej Osiedlu do korzystania, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 



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

Przewodniczący Rady Osiedla odczytał projekt uchwały. Po krótkiej dyskusji, wobec braku 

poprawek, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 9, przeciw: 0, 

wstrz. się: 4, podjęła uchwałę nr XXIX/134/II/2017 w sprawie diet dla członków organów 

Osiedla, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

12. Informacja w sprawie opóźnień w przebudowie układu komunikacyjnego 

w Zielińcu. 

Przewodniczący Rady Osiedla dokonał obszernego omówienia tematu. 

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

Ziółkowska. 

 

Protokół sporządził:       Przewodniczący obradom: 

 

(-) Tomasz Pałaszyński     (-) Krzysztof Bartosiak 

 



Przewodniczący                        Poznań, 7 kwietnia 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 

XXIX sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, 

 

która odbędzie się 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) 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. Spotkanie robocze z dzielnicowymi. 

3. Przedstawienie informacji na temat protokołu ostatniej sesji Rady Osiedla. 

4. Komunikaty. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady 

w roku 2017. 

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

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla 

do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych 

w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji organizacji ruchu na ul. Zbyszka. 

10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

o  zmianę zarządzenia Nr 333/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 maja 

2012  r. w  zakresie uaktualnienia granic nieruchomości położonej przy ul. Wandy 

i Sabiny, przekazanej Osiedlu do korzystania. 

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

12. Informacja w sprawie opóźnień w przebudowie układu komunikacyjnego w Zielińcu. 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący 
 

Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
 

(-) Krzysztof Bartosiak 

 


