
Protokół nr 30/2017 

XXX sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z 11 maja 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 8 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. Dodatkowo, udzielił głosu przybyłemu na sesję gościowi, który 

obszernie omówił, realizowany przez grupę przyjaciół i uczniów z II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, 

projekt „Niewidzialni niewidomi”. Celem kampanii społecznej jest burzenie barier 

komunikacyjnych między osobami z dysfunkcją wzroku a tymi, których ten problem 

nie  dotyczy, m.in. poprzez organizowanie warsztatów dla osób w różnym przedziale 

wiekowym. Zaproszony gość poprosił o umieszczenie stosownej informacji na osiedlowej 

stronie internetowej. Zadeklarował również udział w osiedlowym festynie (wystawienie 

stoiska z tablicami Braille’a), a także w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego. 

W międzyczasie na obrady stawił się radny Mieczysław Wachowiak – 9 radnych obecnych. 

 

2. 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. 

 

3. Komunikaty. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla – radny Dionizy Radojewski – omówił przebieg ostatniego 

posiedzenia Zarządu Osiedla (w szczególności aktualną sytuację związaną z organizacją 

festynu osiedlowego).  

Dodatkowo, w związku z informacją przekazaną przez pracownika UMP, zadeklarowano 

udział Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego. 



W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu Osiedla poinformował o: 

 planowanym spotkaniu w siedzibie ZZM (dot. organizacji festynu), 

 zakresie wniosku do PBO18 dot. rewaloryzacji parku przy ul. Browarnej (dodatkowo 

między radnymi wywiązała się dyskusja na temat tego, kto ma zgłosić ów wniosek), 

 procesie uzyskiwania rekomendacji dla ww. wniosku, 

 planowaniu zmian budżetowych. 

 

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

Przewodniczący Rady Osiedla odczytał projekt uchwały. Informacje uzupełniające radnym 

przekazał Przewodniczący Zarządu. W toku dyskusji radny Krzysztof Bartosiak zgłosił 

poprawkę, zgodnie z którą § 5 ust. 1 ww. projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 

1. Środki finansowe w wysokości 40.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Budowa 

placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej i jej 

odnowieniem”. 

Wobec braku innych poprawek do odczytanego projektu, przystąpiono do głosowania. Rada 

Osiedla, stosunkiem głosów za: 8, przeciw: 0, wstrz. się: 1, przyjęła poprawkę radnego 

Krzysztofa Bartosiaka. Wobec powyższego, pod głosowanie poddano projekt uchwały 

wraz  z  uprzednio przyjętą poprawką. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 9, przeciw: 0, 

wstrz. się: 0, podjęła uchwałę nr XXX/135/II/2017 w sprawie zmian w planie wydatków 

Osiedla na rok 2017, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

5. 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 odczytał projekt uchwały. Dodatkowego omówienia tematu dokonał 

radny Dionizy Radojewski. Po krótkiej dyskusji, wobec braku poprawek do odczytanego 

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

wstrz. się: 0, podjęła uchwałę nr XXX/136/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 4 do protokołu. 

Dodatkowo, radny Krzysztof Bartosiak, poinformował o odbiorze technicznym przystanków 

na ul. Kobylepole, po czym wywiązała się dyskusja na temat zaistniałych aktów wandalizmu 

(radny Stanisław Schupke zaproponował naniesienie stosownej informacji na policyjną mapę 

zagrożeń), a także ewentualnych uwag zgłaszanych podczas odbioru (likwidacja barierki). 

Radna Hanna Grobelna zaproponowała wystosowanie prośby do ZTM o przestawienie starej 

wiaty na ul. Piwną (prowadzący obrady wskazał na brak możliwości takiego działania). 

Radny Roch Burandt poprosił o wystosowanie pisma do ZTM ws. zamontowania używanej 



wiaty na ul. Piwnej (na obu albo na jednym z przystanków). Zaproponowano także 

wystąpienie do Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie z prośbą o podjęcie działań 

zmierzających do ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej (przystanek „Pusta” 

w kierunku Swarzędza). 

 

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

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

i poprawek, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 8, przeciw: 0, 

wstrz. się: 1, podjęła uchwałę nr XXX/137/II/2017 w sprawie diet dla członków organów 

Osiedla, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

7. Dyskusja na temat opracowywanego Regulaminu Rady Osiedla. 

Przewodniczący Rady Osiedla odczytał pierwszą część opracowywanego regulaminu. 

W toku dyskusji dopracowano jej treść. Dodatkowo, prowadzący obrady poinformował, 

iż dokończenie prac nad regulaminem nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zarządu Osiedla. 

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

Ziółkowska. 

 

Protokół sporządził:       Przewodniczący obradom: 

 

(-) Tomasz Pałaszyński     (-) Krzysztof Bartosiak 

 



Protokół nr 30/2017 

XXX sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z 11 maja 2017 r. 

(cz. II) 

 

8. Wolne głosy i wnioski. 

Poszczególni Radni, chętni do omówienia zagadnień, niezawartych w dzisiejszym porządku 

obrad, w kolejności, zabierali głos. 

Jako pierwsza swojej postulaty zgłosiła radna Hanna Grobelna: 

 na wstępie poprosiła, aby obrady opuścił gość obecny na zebraniu, referujący swój 

temat na początku; 

 dalej radna starała się przekonać Przewodniczącego, Krzysztofa Bartosiaka, aby 

przybywający na obrady goście nie byli obecni na całej sesji. Według niej powinni 

przedstawić problem, z którym się zgłaszają i opuścić salę. Argumentowała to tym, 

iż nieraz dyskusje radnych są dość burzliwe i nie widzi powodu, aby postronne osoby 

ich słuchały. Z tą opinią nie zgodził się radny Stanisław Schupke, przypominając, 

że spotkania Rady są jawne i każdy mieszkaniec na prawo na nie przybyć i nie może 

zostać wyproszony. Z tym stanowiskiem zgodził się również Przewodniczący, 

Krzysztof Bartosiak; 

 kolejnym tematem, o którym radna chciała przypomnieć pozostałym, jest 

rozpoczynająca się właśnie kolejna edycja konkursu Zielony Poznań. Zrelacjonowała 

terminy wydawania oraz oddawania wniosków, wspomniała również o konieczności 

wskazania miejsc, w których można przekazać wypełnione zgłoszenia. Radny 

Dionizy Radojewski (który jest również członkiem komisji konkursowej) zasugerował, 

aby spotkać się w składzie wspomnianej komisji i w tym gronie omówić wszelkie 

organizacyjne rzeczy. Przewodniczący Rady - Krzysztof Bartosiak - zapewnił, 

iż  podczas planowanego pod koniec maja festynu osiedlowego konkurs zostanie 

nagłośniony, a chętni mieszkańcy będą mogli na specjalnym stoisku pobrać 

oraz oddać formularze. Ponadto nadmienił, iż są już przygotowane plakaty, które 

zostaną umieszczone w gablotach oraz pojawią się w mediach osiedlowych; 

 następnie radna przypomniała swoją wizytę w firmie Volkswagen. Razem z radnym 

Bartoszem Rozynkiem, w związku z wprowadzeniem przez koncern nowego środka 

chłodniczego stosowanego w klimatyzacjach, zostali oprowadzeni po zakładzie. 

Hanna Grobelna obszernie zrelacjonowała przebieg spotkania oraz upewniła się, 

czy ma napisać artykuł, który zostanie opublikowany przez Radę, a będzie się odnosił 

do zagrożeń i systemów zabezpieczeń wprowadzonych w firmie w związku 



ze zmianami czynnika chłodzącego. Zdecydowano, iż mimo przesłania przez 

pracownika Volkswagena protokołu ze spotkania, korzystnie będzie opublikować 

notatkę; 

 w ostatnim punkcie swojej wypowiedzi radna zwróciła uwagę na dewastację 

przystanków autobusowych na ulicy Kobylepole oraz ruch TIR-ów, które niszczą 

krawężniki. Radny Stanisław Schupke zasugerował, aby nanieść te miejsca 

na policyjną mapę zagrożeń, co spowoduje częstsze pojawienie się tam patroli. 

Następnie głos zabrał radny Roch Burandt: 

 pytając czy któryś z obecnych radnych orientuje się czy na placu zabaw przy ulicach 

Wandy/Sabiny można w dowolnym terminie rozpalić ognisko. Jest na nie wyznaczone 

specjalne miejsce, ale wprowadzone przepisy zabraniają tego typu atrakcji. Zebrani 

radni zobowiązali się dowiedzieć, jak wygląda to w praktyce. Przewodniczący 

Krzysztof Bartosiak zasugerował, iż rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie na 

terenie leśniczówki, oczywiście odbywa się to na z góry ustalonych zasadach; 

 następnie radny zwrócił uwagę na skrzyżowanie ulic Piwnej oraz Dymka, 

w szczególności na przystanek autobusowy oraz pas do prawoskrętu dla pojazdów 

komunikacji miejskiej, który często jest mylnie odbierany jako dostępny dla 

wszystkich pojazdów. W związku z tym zastanawiał się, czy można zwrócić się 

do  Zarządu Dróg Miejskich o ustawienie lub wymalowanie na jezdni znaków, które 

jednoznacznie określą dostępność korzystania. 

W dalszej kolejności do dyskusji włączył się Przewodniczący Rady, Krzysztof Bartosiak: 

 przekazał, że dostał informację z firmy Volkswagen, iż zamierzają rozpocząć prace 

związane z przebudową układu komunikacyjnego 19 maja; 

 w drugiej kolejności poruszył kwestie przygotowywanego festynu. Poinformował, 

iż  chęć udziału zgłosiły Drukarnia św. Wojciecha, Huta Szkła Antoninek oraz Szpital 

św. Wojciecha. Zaprosił również wszystkich chętnych na ostatnie spotkanie 

(podsumowujące wcześniejsze ustalenia) na 24 maja; 

 napomknął również o biegu charytatywnym organizowanym przed Przedszkole przy 

ulicy Kingi, w które to zmagania również Rada się angażuje. Zostaną przygotowane 

dwa biegi: pierwszy dla maluchów wkoło placu zabaw na terenie przedszkola, 

a drugi, dłuższy, kierowany do starszych dzieci oraz ich rodziców. 

Radny Mieczysław Wachowiak: 

 stwierdził, iż kwestia pozwolenia na organizację festynu w parku przy ulicy Browarnej 

została zbagatelizowana. Do eventu zostało tak niewiele czasu, że załatwienie 

niezbędnych formalności powinno być teraz dla Rady priorytetem, którego nie można 

zaniedbać. Również w uwagi na częstą współpracę przy organizacji wielu wydarzeń 

z restauracją Graczyk, powinniśmy pomóc właścicielom w zorganizowaniu 



wymaganego pozwolenia na plenerową sprzedaż wyrobów gastronomicznych; 

 zasugerował także, aby wystosować pismo do Wydziału Wspierania Jednostek 

Miasta Poznania z zapytaniem czy istnieje możliwość, aby Pan Tomasz Pałaszyński 

zostawał do końca sesji, żeby jedna osoba spisywała protokół. Radny Stanisław 

Schupke poparł ten pomysł, a Przewodniczący Krzysztof Bartosiak zobowiązał się 

takie pismo przygotować; 

 radny zapytał również, czy jest jakaś decyzja w sprawie autobusu, który miałby 

kursować ulicą Darniową. 

Jako ostatni głos zabrał Radny Stanisław Schupke, pytając czy zostały poczynione jakieś 

kroki w sprawie przywrócenia pozwoleń wędkarskich na Młyńskim Stawie. Przewodniczący 

Zarządu, Dionizy Radojewski odpowiedział, iż przyszło pismo odmowne z Poznańskich 

Ośrodków Sportu i Rekreacji. Swoje stanowisko argumentują dużym zanieczyszczeniem 

wody oraz brzegu, wynikającym z działalności wędkarzy. Radna Hanna Grobelna zwróciła 

uwagę, iż Jezioro Swarzędzkie jest bardziej zanieczyszczone niż okoliczne stawy i to właśnie 

stamtąd spływają nieczystości.  

 

9. Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu wszystkich tematów zawartych w porządku obrad, XXX sesję Rady Osiedla 

Antoninek – Zieliniec – Kobylepole zakończono o godzinie 21.30. 

 

 

Protokół sporządziła:       Przewodniczący obradom: 

 

(-) Magdalena Ziółkowska      (-) Krzysztof Bartosiak 

 

 



Przewodniczący                        Poznań 05 maj 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 

XXX sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, 

 

która odbędzie się 11 maja 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. Przedstawienie informacji na temat protokołu ostatniej sesji Rady Osiedla. 

3. Komunikaty. 

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

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

priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia 

na lata 2016-2019. 

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

7. Dyskusja na temat opracowywanego Regulaminu Rady Osiedla. 

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący 
 

                              Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
 

                  (-) Krzysztof Bartosiak 


