Protokół nr 7/2015
VII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 10 września 2015 r.

Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Szpaków 1.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku
obrad.
Sesja rozpoczęła się o g. 18:30. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Pan Krzysztof
Bartosiak. Na wstępie powitał wszystkich radnych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził kworum, w sesji brało udział
12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na wniosek Przewodniczącego Rady na protokolanta powołano Bartłomieja Sitę pracownika Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2
do protokołu, do którego nikt nie zgłosił uwag.
2. Komunikaty.
Przewodniczący Rady przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Osiedla
od ostatniej sesji.

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach
oświatowych na 2016 r.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 12 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr VII/25/II/2015 w sprawie ustalenia listy zadań remontowych
w placówkach oświatowych na 2016 r., która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
4. Dyskusja na temat zmian w projekcie planu wydatków na 2016 r.
Radni omówili kwestię zmian jakie powinny zostać dokonane w projekcie planu wydatków
na 2016 r. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po czym poddał
go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 12 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr VII/26/II/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie projektu planu
wydatków na 2016 r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
5. Dyskusja na temat wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji
odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków
Osiedla.
Głosu

udzielono

Bartłomiejowi

Sicie,

który

przedstawił

argumenty

przemawiające

za wyznaczeniem stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót. Radni w trakcie
przeprowadzonej

dyskusji

uznali

powyższą

propozycję

za

słuszną

w

związku

z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt stosowanej uchwały:
Wyniki głosowania:
-

za – 12 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr VII/27/II/2015 w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela
Osiedla do komisji odbiorów robót w zakresie zadać zlecanych i finansowanych
przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków
Osiedla, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków Organów Osiedla.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie diet:
Wyniki głosowania:
-

za – 12 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr VII/28/II/2015 w sprawie diet dla członków Organów Osiedla,
która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Wolne głosy i wnioski
Głosu udzielono Bartłomiejowi Sicie, który zwrócił uwagę na kwotę 25.000 zł w rezerwie
planu wydatków Osiedla na 2015 r. Bartłomiej Sita zwrócił się z pytaniem do radnych
o to czy podtrzymują swoja decyzję o przekazaniu ww. środków do Zarządu Dróg Miejskich
celem wykonania projektu chodnika na ulicy Kobylepole. Jednocześnie, Bartłomiej Sita
poinformował, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zarządu Dróg Miejskich wydanie
opinii w kwestii przyjęcia ww. zadania do realizacji wymaga poczynienia ustaleń z Zarządem
Transportu Miejskiego (budowa chodnika będzie możliwa po zmianie lokalizacji przystanku

autobusowego), a także Miejskim Inżynierem Ruchu. Radni oznajmili, iż podtrzymują swoją
decyzję w sprawie przekazania 25.000 zł do Zarządu Dróg Miejskich celem wykonania
projektu

chodnika

na

ulicy

Kobylepole,

mając

świadomość,

iż

istnieje

ryzyko

niewykorzystania tych środków w bieżącym roku. W związku z powyższym Radni postanowili
nie zmieniać uchwały nr VI/21/II/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie
wydatków Osiedla na rok 2015. Następnie Bartłomiej Sita zwrócił się do radnych z pytaniem
o to czy podtrzymują swoją decyzję w sprawie montażu na terenie Osiedla nowej tablicy
ogłoszeniowej. Radni odpowiedzieli na powyższe pytanie twierdząco. W dalszej części
wolnych głosów i wniosków ustalono, iż w dniu 17 września br. członkowie Rady Osiedla
spotkają się z mieszkańcami ulicy Majakowskiego i omówią kwestię projektu uchwały Rady
Miasta Poznania w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon
ulicy Majakowskiego, a także kwestię lokalizacji placu zabaw w pobliżu ww. ulicy. W dalszej
części wolnych głosów i wniosków rozmawiano na temat przygotowań do organizowanego
w dniu 13 września festynu o tematyce leśnej. W tym miejscu zwrócono uwagę
na konieczność zapewnienia mieszkańcom osiedla dostępu do polany nad Młyńskim
Stawem w dniu festynu (w związku z organizowanym w tym samym terminie wyścigiem
„Poznań Bike Challenge”, którego trasa przebiega tuż obok polany nad Młyńskim Stawem).
W wolnych głosach i wnioskach poruszono również kwestię przeprowadzonej wspólnie
z stowarzyszeniem

MONAR akcji sprzątania świata.

Następnie zwrócono uwagę

na konieczność wystosowania pisma do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z prośbą
o sprawdzenie czy teren obecnie zajmowany przez stadninę Pana Przemysława
Piechowiaka jest zgodny z zawartą w 2014 r. umową dzierżawy. W wolnych głosach
i wnioskach udzielono głosu przybyłym na sesje mieszkańcom ulicy Kobylepole,
którzy zwrócili uwagę na brak dostatecznej ilości chodników na ich ulicy oraz brak przejść
dla

pieszych.

Ponadto,

przybyli

na

sesję

mieszkańcy

poinformowali

również,

że na ulicy Kobylepole (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wilczą lub od ulicy Piwnej)
nie ma kanalizacji. Obecni na sesji mieszkańcy poprosili radnych o pomoc w rozwiązaniu
powyższych kwestii. Radni poinformowali ich o działaniach podjętych w celu utworzenia
na ulicy Kobylepole chodnika, który miałby prowadzić w kierunku przystanku autobusowego.
Pan Piotr Quandt poinformował mieszkańców o możliwości założenia stowarzyszenia,
które mogłoby starać się o dofinansowanie budowy kanalizacji.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął VII sesję.
Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Bartłomiej Sita

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań, 2 września 2015 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
VII sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,
która odbędzie się 10 września 2015 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. Komunikaty.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach
oświatowych na 2016 r.
4. Dyskusja na temat zmian w projekcie planu wydatków na 2016 r.
5. Dyskusja na temat wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji
odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków
Osiedla.
6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków Organów Osiedla.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

