
PROTOKÓŁ Nr 6
z  sesji Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole

z dnia 12 sierpnia  2015 r.

W dniu 12 sierpnia 2015 r. o godzinie 18:30, w Szkole Podstawowej nr 55

(ul. Szpaków 1), rozpoczęła się szósta sesja Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec -

Kobylepole.

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec

–  Kobylepole  Pan  Krzysztof  Bartosiak,  który  powitał  wszystkich  obecnych  

(lista obecności wraz z porządkiem obrad – załącznik nr 1 i nr 2). Po stwierdzeniu

kworum - na sesji obecnych było 8 członków Rady Osiedla, powołano protokolanta

sesji, którym wybrano Bartłomieja Sitę - pracownika Oddziału Wspierania Jednostek

Pomocniczych Nowe Miasto.

W  punkcie  dotyczącym  komunikatów  przedstawiono  korespondencję,

która  trafiła  do  Rady  Osiedla,  a  także  zwrócono  uwagę  na  konieczność  zajęcia

się  sprawą  budynków  przy  ulicy  Darzyborskiej  -  pokrytych  płytami  azbestowymi.

W  toku  dyskusji  ustalono,  iż  w  powyższej  kwestii  zostanie  wystosowane  pismo

do  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  z  prośbą  o  wydanie  nakazu

rozbiórki wspomnianych zabudowań.

Następnie, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków

Osiedla na rok2015 (załącznik nr 3).

W  kolejnym  punkcie  porządku  obrad  podjęto  uchwałę  w  sprawie

zaopiniowania projektu regulaminu parków i zieleńców miasta Poznania (załącznik

nr 4). Za jej przyjęciem opowiedziało się ośmiu radnych.

Następnie  Pan  Przewodniczący  Krzysztof  Bartosiak  przedstawił  wniosek

zgłoszony  do  Poznańskiego  Budżetu  Obywatelskiego  na  2016  r.  dotyczący

uporządkowania  ulicy  Darniowej.  W  trakcie  przeprowadzonego  głosowania  radni

jednogłośnie  podjęli  uchwałę,  w  której  pozytywnie  zaopiniowali  ww.  wniosek

(załącznik nr 5).

W trakcie  dyskusji  na  temat  lokalizacji  placu  zabaw,  który  miałby  powstać

w pobliżu ulicy Majakowskiego ustalono, iż należy zorganizować spotkanie, w trakcie

którego  mieszkańcy  wspomnianej  ulicy  określą  czy  są  zainteresowani  lokalizacją

placu zabaw w pobliżu ich domów.

W kolejnym punkcie porządku obrad jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie

przyznania diet (załącznik nr 6).

W  toku  dyskusji  na  temat  umieszczenia  na  terenie  osiedla  słupów

ogłoszeniowych  oraz  tablic  informacyjnych  ustalono,  iż  w  każdej  części  osiedla,
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tzn.  Antoninku,  Zielińcu jak i  Kobylepolu powinien znaleźć się  przynajmniej  jeden

słup ogłoszeniowy oraz jedna dodatkowa tablica informacyjna.

Następnie  przeprowadzono  dyskusję  w  sprawie  uchwały  Rady  Miasta

Poznania  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  „Rejon  ulicy  W.  Majakowskiego”  ustalono,

iż  należy  w  tej  kwestii  zorganizować  spotkanie  z  mieszkańcami  Osiedla

(prawdopodobnie  we  wrześniu  br.).  W  trakcie  powyższego  spotkania  miałaby

również zostać poruszona kwestia placu zabaw przy ulicy Majakowskiego.

W  wolnych  głosach  i  wnioskach  zwrócono  uwagę  na  konieczność

wystosowania  do  Zarządu  Dróg  Miejskich  pisma  z  prośbą  o  usunięcie

zanieczyszczeń  zalegających  przy  obrzeżach  betonowych  ulicy  Dymka,

o oczyszczenie całej nawierzchni ulicy Zbyłowita (na odcinku od skrzyżowania z ulicą

Jaromira  do  skrzyżowania  z  ulicą  Zbyszka),  a  także  o  rozwiązanie  problemu

zapadającej się jezdni na ulicy Mścibora (w pobliżu skrzyżowania z ulicą Jaromira

oraz skrzyżowania z ulicą Światopełka).

W związku  z  wyczerpaniem porządku  obrad  sesje  zakończono  o  godzinie

20:30. Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:         Przewodniczący obradom:

    (-) Bartłomiej Sita                           (-) Krzysztof Bartosiak

Załączniki:

1.   Lista obecności członków Rady Osiedla i zaproszonych gości.

2.   Porządek obrad sesji.

3.  Uchwała  nr  VI/21/II/2015 Rady  Osiedla  Antoninek  –  Zieliniec  –  Kobylepole

z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok

2015.

4.  Uchwała  nr  VI/22/II/2015 Rady  Osiedla  Antoninek  –  Zieliniec  –  Kobylepole

z  dnia  12  sierpnia  2015  roku  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  regulaminu

parków i zieleńców miasta Poznania.

5.  Uchwała  nr  VI/23/II/2015 Rady  Osiedla  Antoninek  –  Zieliniec  –  Kobylepole

z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosków zgłoszonych

do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

6.  Uchwała  nr  VI/24/II/2015 Rady  Osiedla  Antoninek  –  Zieliniec  –  Kobylepole

z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie przyznania diet dla członków organów

Osiedla.
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Przewodniczący               Poznań, 10 sierpnia 2015 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

VI sesję Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole,

która odbędzie się 12 sierpnia 2015 r. (środa) 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. Komunikaty.

3. Dyskusja  na  temat  zmian  w  planie  wydatków  Osiedla  na  2015  r.  (konieczność

rozdysponowania  środków znajdujących się w rezerwie  – 36.000 zł,  a także środków

pozostałych po zrealizowaniu zadań przekazanych Zarządowi Zieleni Miejskiej – 12.425

zł).

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu parków i zieleńców miasta

Poznania.

5. Dyskusja  na  temat  wniosków  zgłoszonych  w  ramach  Poznańskiego  Budżetu

Obywatelskiego.

6. Dyskusja  na  temat  lokalizacji  placu  zabaw,  który  miałby  powstać  w  pobliżu

ulicy Majakowskiego.

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

8. Dyskusja na temat umieszczenia na terenie Osiedla słupów ogłoszeniowych oraz tablic

informacyjnych.

9. Dyskusja  na  temat  uchwały  rady  Miasta  Poznania  w  sprawie  przystąpienia

do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Rejon  ulicy

W. Majakowskiego”.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec -

Kobylepole

(-) Krzysztof Bartosiak
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