
Protokół nr 31/2017 

XXXI sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z 8 czerwca 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 porządek obrad (załącznik nr 2 do protokołu), do którego 

nie wniesiono uwag. 

 

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 Rady Osiedla poinformował o: 

 negatywnej decyzji ZTM w przedmiocie uruchomienia dodatkowej linii autobusowej 

dojeżdżającej do osiedla „Zieliniec II” (w tym miejscu wywiązała się krótka dyskusja 

na ten temat i na temat funkcjonowania jednostek miejskich), 

 festynie w Szkole Podstawowej nr 55, 

 festynie w Przedszkolu nr 4, 

 Ruchomym Centrum Kultury na Zielińcu, 

 „Nocy Naukowców” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7. 

W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu Osiedla – radny Dionizy Radojewski – omówił 

przebieg ostatniego posiedzenia Zarządu Osiedla oraz poinformował o: 

 chęci wyjaśnienia kwestii osiedlowego logo, 

 terminie przygotowania planu wydatków na rok 2018 (Przewodniczący Rady Osiedla 

poprosił o przesyłanie propozycji budżetowych drogą poczty elektronicznej), 



 powracającym temacie chodnika na ul. Borówki (zgłoszonym przez radną Hannę 

Grobelną), 

 odpowiedzi ZDM na pismo mieszkańca, która została jednocześnie (wraz 

z wnioskiem mieszkańca) przekazana Radzie Osiedla z prośbą o ujęcie w planach 

remontu ulic Kobylepole i Borówki, 

 odpowiedzi ZDM na pismo dotyczące nowego przystanku na ul. Kobylepole 

(w tym miejscu wywiązała się dyskusja na temat współpracy z ww. jednostką – 

Przewodniczący Rady Osiedla omówił przebieg ostatniego posiedzenia Porozumienia 

Osiedli, które było poświęcone tej kwestii), 

 prośbie MPU o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu, 

 planowanym przystąpieniu do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

osiedli na 2018 rok (zadanie dotyczące siłowni i placu zabaw w parku 

przy ul. Browarnej), 

 nierozdysponowanych środkach finansowych w wysokości 4.884 zł. 

W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządy Osiedla zapytał o opinię radnych na temat 

powstania na bazie „Młyna” sklepu „Biedronka”, po czym wywiązała się krótka dyskusja. 

Następnie Przewodniczący Rady Osiedla poinformował o możliwości zmiany terminu festynu 

w Zielińcu (z 16 na 23 września). 

 

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia 

obowiązków członka Zarządu Osiedla. 

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował o wpłynięciu pisemnej rezygnacji radnej 

Katarzyny Czarneckiej z członkostwa w Zarządzie Osiedla, po czym odczytał projekt 

stosownej uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji oraz poprawek, przystąpiono 

do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 8, przeciw: 0, wstrz. się: 1, podjęła 

uchwałę nr XXXI/138/II/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia 

obowiązków członka Zarządu Osiedla, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

5. Uzupełnienie składu Zarządu Osiedla połączone z podjęciem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków 

Zarządu. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla na jedno wolne miejsce dla członka Zarządu Osiedla 

zgłosił kandydatury radnych Hanny Grobelnej i Magdaleny Ziółkowskiej. Obie radne wyraziły 

zgodę na kandydowanie (wcześniej radna Hanna Grobelna wyraziła wątpliwości odnośnie 

stawania naprzeciw radnej Magdaleny Ziółkowskiej). W dalszej kolejności odczytano 



Regulamin wyboru członka Zarządu (załącznik nr 4), który przyjęto przez aklamację, a także 

powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: 

 radny Mieczysław Wachowiak, 

 radny Roch Burandt, 

 radny Stanisław Schupke. 

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 

protokół z tajnego głosowania (załącznik nr 5). Głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, 

albowiem każda z kandydatek otrzymała po 4 głosy ważne. Tym samym Rada Osiedla 

nie  podjęła uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego 

i pozostałych członków Zarządu. 

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie środków. 

Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały. Po krótkiej dyskusji, wobec braku poprawek, 

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

wstrz.  się:  1, podjęła uchwałę nr XXXI/139/II/2017 w sprawie wyrażenia zgody 

na przeniesienie środków, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania przeznaczenia nieruchomości 

zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej oraz wniesienia jej aportem do spółki 

z udziałem Miasta Poznania. 

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

braku poprawek, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 8, 

przeciw: 0, wstrz. się: 1, podjęła uchwałę nr XXXI/140/II/2017 w sprawie zaopiniowania 

przeznaczenia nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej oraz wniesienia jej 

aportem do spółki z udziałem Miasta Poznania, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany organizacji ruchu na 

ul. Mścibora. 

Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, zgodnie z którą opiniuje się pozytywnie 

propozycję zmiany organizacji ruchu na ul. Mścibora polegającą na wyznaczeniu jednego 

kierunku ruchu i stanowiącą załącznik do uchwały (załącznik nr 8). Po krótkiej dyskusji, 

w   której dodatkowych wyjaśnień udzielił Przewodniczący Zarządu Osiedla, wobec 

braku poprawek, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 3, 

przeciw: 6, wstrz. się: 0, nie podjęła uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany 

organizacji ruchu na ul. Mścibora. 



W tym miejscu prowadzący obrady zgłosił do porządku obrad poprawkę polegającą na 

zamianie punktów 9. i 10. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 9, przeciw: 0, wstrz. się: 0, 

zmieniła porządek obrad. 

 

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

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

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

przeciw: 0, wstrz. się: 0, podjęła uchwałę nr XXXI/141/II/2017 w sprawie zmian w planie 

wydatków Osiedla na rok 2017, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Osiedla. 

Radni dokonali szczegółowego omówienia propozycji regulaminu Rady Osiedla. W związku 

z koniecznością jego dopracowania, projekt uchwały został wycofany przez autora. 

 

11. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji punktu głosowania na projekty 

zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. 

Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały. Wobec braku głosów w dyskusji oraz 

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

wstrz.  się:  0, podjęła uchwałę nr XXXI/142/II/2017 w sprawie wskazania lokalizacji punktu 

głosowania na projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, która 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

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

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

oraz poprawek, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 7, 

przeciw: 0, wstrz. się: 2, podjęła uchwałę nr XXXI/143/II/2017 w sprawie diet dla członków 

organów Osiedla, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

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

Ziółkowska. 

 

Protokół sporządził:       Przewodniczący obradom: 

 

(-) Tomasz Pałaszyński     (-) Krzysztof Bartosiak 

 



Protokół nr 31/2017 

XXXI sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z 8 czerwca 2017 r. 

(cz. II) 

 

13. Wolne głosy i wnioski. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Stanisław Schupke, dopytując czy powzięto jakieś kroki 

w związku z załataniem dziury w chodniku na przystanku autobusowym przy ulicy Ziemowita 

oraz czy wiadomo coś w kwestii wymalowania oznaczeń na spowalniaczach, co miałoby 

zwiększyć ich widoczność. Przewodniczący Zarządu - Dionizy Radojewski - poinformował, 

iż w obu przypadkach zostały wysłane pisma do odpowiednich jednostek i czekamy na 

odpowiedź. Zwrócił też uwagę pozostałym Radnym, aby do niego zgłaszali, gdy zauważą 

inne niebezpieczne dziury w drogach, aby móc skutecznie zainterweniować. Od razu 

zasygnalizowano problem na ulicy Ziemowita w pobliżu ronda.  

Następnie radny Mieczysław Wachowiak chciał uzyskać oficjalne stanowisko Zarządu czy 

nasza Rada Osiedla jest członkiem Porozumienia Rad Osiedli i jeśli tak, dlaczego? 

Przypomniał, iż na początku kadencji określiliśmy, że pragniemy pozostać Radą apolityczną, 

a wspomniane wyżej stowarzyszenie nie do końca pozostaje neutralne. Wątpliwości radnego 

rozwiał Przewodniczący Zarządu, Dionizy Radojewski, informując, iż gdybyśmy chcieli 

przystąpić do Porozumienia, musiałaby powstać odpowiednia uchwała, którą wszyscy 

członkowie Rady musieliby przegłosować. Zaznaczył również, iż stowarzyszenie nie jest 

formalną instancją miejską.  

Radny Grzegorz Banasiak poprosił o wyjaśnienie, za co dokładnie odpowiedzialne było 

L'arte  podczas organizacji festynu w parku przy ulicy Browarnej? Czy wszelkie zadania 

spoczywały  na agencji czy było coś, za co radni byli bezpośrednio odpowiedzialni? 

Przewodniczący Rady, Krzysztof Bartosiak udzielił mu wyczerpującej odpowiedzi. 

Wspomniał również, iż za organizację planowanego na wrzesień festynu na Zielińcu w dużo 

mniejszym stopniu odpowiada firma, a większa odpowiedzialność spoczywa na Radzie 

Osiedla, dlatego niezbędne jest wcześniejsze spotkanie organizacyjne, mające na celu 

ustalenie przebiegu zabawy oraz rozdzielenie zadań.  

Jako ostatnia podczas bieżącej sesji o głos poprosiła radna Hanna Grobelna. Pragnęła 

dowiedzieć się, jakie porozumienie zostało zawarte z miastem w sprawie budowy schroniska 

dla zwierząt na Kobylepola. W jakim stopniu zmieniły się plany dotyczące tego zagadnienia? 

Radny Mieczysław Wachowiak, dobrze zorientowany w temacie, przypomniał, iż nie ma 

oficjalnego porozumienia oraz protokołu. Była jedynie nieformalna rozmowa przeprowadzona 

z wiceprezydentem Poznania, Tomaszem Lewandowskim, na podstawie której określono 



ogólne warunki, jakie muszą być spełnione, aby schronisko powstało w wyznaczonej 

lokalizacji. 

 

14. Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad XXXI sesję Rady Osiedla Antoninek-

Zieliniec-Kobylepole zakończono o godzinie 21.20. 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:       Przewodniczący obradom: 

 

(-) Magdalena Ziółkowska     (-) Krzysztof Bartosiak 



Przewodniczący                        Poznań, 29 maja 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 

XXXI sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, 

 

która odbędzie się 8 czerwca 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 oraz informacja Zarządu. 

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków 

członka Zarządu Osiedla. 

5. Uzupełnienie składu Zarządu Osiedla połączone z podjęciem uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków 

Zarządu. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie środków. 

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania przeznaczenia nieruchomości zlokalizowanej 

w rejonie ul. Darzyborskiej oraz wniesienia jej aportem do spółki z udziałem Miasta 

Poznania. 

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany organizacji ruchu 

na ul. Mścibora. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Osiedla. 

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

11. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji punktu głosowania na projekty 

zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. 

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

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący 
                              Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 

                  (-) Krzysztof Bartosiak 



Załącznik nr 4 do protokołu 
 
 
 
 
 

REGULAMIN WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU 

 

 

 

 

 

1. Wyboru członka Zarządu Osiedla dokonują członkowie Rady spośród radnych lub spoza 

składu Rady w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu Rady. 

 

2. Dla przeprowadzenia wyborów, sporządzenia protokołu i ogłoszenia wyników wyborów 

powołuje się min 3 osobową komisję skrutacyjną, w skład której wchodzą osoby nie 

kandydujące na członka Zarządu. 

 

3. Prawo zgłoszenia kandydatów na członka Zarządu przysługuje Przewodniczącemu 

Zarządu. 

 

4. Przed przystąpieniem do głosowania zgłoszona osoba powinna wyrazić zgodę na 

kandydowanie. 

 

5. Kandydatom przysługuje prawo zaprezentowania własnej osoby przed rozpoczęciem 

głosowania. 

 

6. Karta do głosowania zawiera informację jakiej funkcji dotyczy głosowanie oraz nazwiska 

i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym. 

 

7. Członkowie Rady Osiedla głosują stawiając znak „x” na karcie do głosowania w kratce       

obok nazwiska wybieranego kandydata. 

 

8. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej 

strony obok nazwisk większej liczby kandydatów niż wynosi liczba miejsc do obsadzenia. 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do protokołu 

 
 

PROTOKÓŁ  

Komisji Skrutacyjnej 

z tajnego głosowania na członka Zarządu  

sporządzony 8 czerwca 2017 r. 

 

 

I Komisja Skrutacyjna w składzie: 

 

1. p. Wachowiak Mieczysław 

2. p. Burandt Roch 

3. p. Schupke Stanisław 

 

stwierdza na podstawie listy obecności, że w sesji Rady udział bierze 9 radnych. 

 

 

II Na członka Zarządu zgłoszono następujące kandydatury: 

 

1. p.  GROBELNA HANNA 

2. p.  ZIÓŁKOWSKA MAGDALENA 

 

 

W tajnym głosowaniu na członka Zarządu udział wzięło 9 radnych.                                                                                                                                                                                                   

 

Oddano: głosów ważnych  8 

 w tym, ważnych bez dokonania wyboru  - 

 nieważnych  1 

 

 

IV      Poszczególni kandydaci na członka Zarządu otrzymali głosów ważnych: 

 

1. p.  GROBELNA HANNA                          - 4 

2. p.  ZIÓŁKOWSKA MAGDALENA                       - 4 

 

 

V     Członkiem Zarządu została wybrana:   

p................................................................................................., która otrzymała  .....................  

głosów ważnych. 

Głosowanie nie przyniosło rozstrz. 

 



Na tym protokół zakończono. 

Podpisy członków Komisji: 

 

1.   (-) Wachowiak 

2.   (-) Burandt 

3.   (-) Schupke 

 

 



Załącznik nr 8 do protokołu 

 
 


