Protokół nr 32/2017
XXXII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 6 lipca 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 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 Zarządu Osiedla – radny Dionizy Radojewski – poinformował o:


ostatnim posiedzeniu Zarządu Osiedla,



przetargu dotyczącym chodnika przy ul. Darzyborskiej,



wizualizacji siłowni w parku przy ul. Darniowej.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Osiedla poinformował o przeznaczeniu przez
Wydział Kultury środków finansowych na organizację „Kulturalnego Lata A-Z-K”, omówił
program imprezy, a także zapytał radnych osiedlowych o to, którzy z nich mogą pomóc
w organizacji wydarzenia. Następnie między radnymi wywiązała się dłuższa dyskusja na
temat zasadności udziału radnych w przygotowywaniu imprez, skoro Rada Osiedla nie jest
ich organizatorem. Dodatkowo, radni przychylili się do pomysłu, aby zwracać się do
odpowiednich jednostek o rozliczenia festynów finansowanych ze środków pozostających do
dyspozycji Osiedla.
W tym miejscu na obrady stawił się radny Roman Mikołajewicz (9 radnych obecnych).

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu sesji
Rady w roku 2017.
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały. Po krótkiej dyskusji (w czasie której wskazano,
iż zmiana terminu sesji lipcowej jest podyktowana ryzykiem braku kworum 13 lipca), wobec
braku poprawek, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 8,
przeciw: 1, wstrz. się: 0, podjęła uchwałę nr XXXII/144/II/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady w roku 2017, która stanowi załącznik nr 3
do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Osiedla.
Przewodniczący Rady Osiedla odczytał projekt uchwały. Po krótkiej dyskusji, w której
przypomniano, że każdy radny otrzymał egzemplarz regulaminu, nad którym dyskutowano
podczas dwóch poprzednich sesji, wobec braku poprawek, przystąpiono do głosowania.
Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 6, przeciw: 0, wstrz. się: 3, podjęła uchwałę nr
XXXII/145/II/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Osiedla, która stanowi załącznik nr 4
do protokołu.
6. Uzupełnienie składu Zarządu Osiedla połączone z podjęciem uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków
Zarządu.
Przewodniczący Zarządu Osiedla przypomniał, że na jedno wolne miejsce dla członka
Zarządu Osiedla zgłosił kandydatury radnych Hanny Grobelnej i Magdaleny Ziółkowskiej
(podczas ostatniej sesji głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia). Wskazał, że podtrzymuje
ww. kandydatury. Obie radne wyraziły zgodę na kandydowanie. W dalszej kolejności
powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:


radny Roch Burandt,



radny Roman Mikołajewicz,



radny Stanisław Schupke.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał
protokół z tajnego głosowania, zgodnie z którym członkiem Zarządu została wybrana radna
Magdalena Ziółkowska, która otrzymała 7 głosów ważnych. Tym samym Rada Osiedla
podjęła uchwałę nr XXXII/146/II/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru zastępców
Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu, która stanowi załącznik nr 5
do protokołu.

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych osiedli na 2018 rok.
Przewodniczący Zarządu Osiedla obszernie omówił kwestię przystąpienia Osiedla
do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2018 rok i zgłoszenia
zadania „Park Browarna – plac zabaw + siłownia”. Wobec braku poprawek do odczytanego
projektu uchwały, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 9,
przeciw: 0, wstrz. się: 0, podjęła uchwałę nr XXXII/147/II/2017 w sprawie przystąpienia
Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2018 rok, która
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017.
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały. W toku dyskusji:


przypomniano o piśmie Zarządu Dróg Miejskich, w którym zaproponowano
modyfikację nazw zadań dotyczących zakupu i montażu ławek oraz koszy na śmieci,



zaproponowano, aby mapki z proponowanymi lokalizacjami 3-4 ławek i koszy
dołączyć do protokołu (załącznik nr 7).

Wobec braku poprawek, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów
za: 9, przeciw: 0, wstrz. się: 0, podjęła uchwałę nr XXXII/148/II/2017 w sprawie zmian
w planie wydatków Osiedla na rok 2017, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany organizacji ruchu
na ul. Mścibora.
Przewodniczący Zarządu Osiedla przypomniał, że podczas poprzedniej sesji projekt uchwały
opiniującej pozytywnie propozycję zmiany organizacji ruchu na ul. Mścibora nie uzyskał
wymaganej większości głosów. Wobec powyższego, Zarząd Osiedla Antoninek-ZieliniecKobylepole przygotował projekt uchwały, zgodnie z którym opinia wydawana przez Radę
Osiedla jest negatywna. Po krótkiej dyskusji, wobec braku poprawek, przystąpiono
do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 6, przeciw: 1, wstrz. się: 2, podjęła
uchwałę nr XXXII/149/II/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany organizacji ruchu
na ul. Mścibora, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu.
Przewodniczący Rady Osiedla odczytał projekt uchwały. Po krótkiej dyskusji, w której
zwrócono uwagę na konieczność informowania mieszkańców o pracach nad mpzp, wobec
braku poprawek, przystąpiono do głosowania. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 7,

przeciw: 0, wstrz. się: 2, podjęła uchwałę nr XXXII/150/II/2017 w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Dobromiły"
w Poznaniu, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
11. Dyskusja

na

temat

bezpieczeństwa

ruchu

drogowego

na

skrzyżowaniu

ul. Mścibora i Jaromira.
Przewodniczący Zarządu Osiedla poinformował o propozycji radnego Rocha Burandta
związanej z organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Mścibora i Jaromira.
W dalszej kolejności radny Roch Burandt wskazał, że wprowadzenie jednego kierunku ruchu
na ul. Mścibora nie poprawi bezpieczeństwa, gdyż istnieje ryzyko, że samochody będą
wówczas jeździły z większą prędkością niż obecnie. Przypomniał o wystosowanej do
Zarządu Dróg Miejskich prośbie dotyczącej oznakowania. W toku dyskusji:


radny Piotr Quandt wskazał, że decydentem w tej sprawie jest Miejski Inżynier
Ruchu,



radny Stanisław Schupke zaproponował umieszczenie przed skrzyżowaniem znaku
„STOP” (przy czym zaznaczył, że znak musi być widoczny),



radny Roch Burandt wskazał na konieczność wymalowania stosownych znaków
poziomych,



radny Krzysztof

Bartosiak

poparł pomysł

umieszczenia

znaków pionowych

i poziomych,


radny Piotr Quandt opisał groźne sytuacje, które mają miejsce na osiedlowych
drogach,



radna Magdalena Ziółkowska wskazała, że to Miejski Inżynier Ruchu ma największe
doświadczenie w przygotowywaniu projektów organizacji ruchu – zdaniem radnej
słaba widoczność znaków to tylko jedna z wielu przyczyn wypadków,



radny Dionizy Radojewski zaapelował, aby mimo wszystko to Osiedle zaproponowało
określone rozwiązania.

Ostatecznie ustalono, że zostanie do Miejskiego Inżyniera Ruchu wystosowane stosowne
pismo zawierające propozycje wykonania oznakowania pionowego i poziomego oraz luster.
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: 8,
przeciw: 0, wstrz. się: 1, podjęła uchwałę nr XXXII/151/II/2017 w sprawie diet dla członków
organów Osiedla, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

13. Wolne głosy i wnioski.
W ramach wolnych głosów i wniosków:


radny Roman Mikołajewicz poruszył temat bezpieczeństwa na rondzie przy ul. Pustej,
po czym wywiązała się krótka dyskusja na temat braku kultury jazdy,



radny Stanisław Schupke poinformował o prośbie mieszkańca dotyczącej przycięcia
zieleni na rondzie przy Wiadukcie Antoninek,



radny Piotr Quandt wskazał, że jego zdaniem to bardzo dobrze, że jest tam tyle
zieleni,



radny Roch Burandt powrócił do tematu ronda przy ul. Pustej,



radna Magdalena Ziółkowska poruszyła temat organizacji spotkania poświęconego
festynowi w Zielińcu (na spotkaniu ma być opracowany regulamin części sportowej),



radny Roch Burandt poinformował o spotkaniu z przedstawicielami Volkswagena
(dot. przebudowy układu drogowego) i streścił jego przebieg, a także zadeklarował
zajęcie się tematem osiedlowego logo.

14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Osiedla dokonał zamknięcia XXXII sesji Rady Osiedla AntoninekZieliniec-Kobylepole. Obrady zakończono o godzinie 20.30.

Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Tomasz Pałaszyński

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań, 26 czerwca 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
XXXII sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,
która odbędzie się 6 lipca 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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady
w roku 2017.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Osiedla.
6. Uzupełnienie składu Zarządu Osiedla połączone z podjęciem uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków
Zarządu.
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych osiedli na 2018 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany organizacji ruchu
na ul. Mścibora.
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu.
11. Dyskusja na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Mścibora
i Jaromira.
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 7 do protokołu

