
Protokół nr 8/2015

VIII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

z 8 października 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 

11 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  poinformował  zebranych  o  pożarze  do  jakiego  doszło  w budynku 

mieszkalnym na ulicy Żelaznej, a także zwrócił uwagę na konieczność podjęcia przez Radę 

Osiedla kroków mających na celu pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze. W związku 

z powyższym radni ustalili, iż niezbędnym będzie przeprowadzenie spotkania ze wspólnotą 

mieszkaniową  z  ulicy  Żelaznej.  Następnie  Przewodniczący  poinformował  o  spotkaniu, 

które  odbędzie  się  w  dniu  22  października  br.  i  będzie  dotyczyło  rozbudowy  układu 

drogowego  na  Zielińcu.  Ponadto,  Przewodniczący  przedstawił  korespondencję, 

która wpłynęła do Rady Osiedla.

3. Projekt uchwały opiniującej projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Rejon ulicy W. Majakowskiego”.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:

Wyniki głosowania:

- za – 11 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła  uchwałę  nr  VIII/29/II/2015 w sprawie  zaopiniowania  projektu uchwały Rady 

Miasta  Poznania  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 



zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy W. Majakowskiego”, która stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu.

4. Dyskusja na temat zmian w projekcie planu wydatków na 2016 r.

Przedstawiono informację o zadaniach z projektu planu wydatków na 2016 r., które zostały 

zaopiniowane  negatywnie.  Ustalono,  iż  stosowne  zmiany  w  planie  wydatków  zostaną 

wprowadzone  po  przyjęciu  przez  Radę  Miasta  Poznania  uchwały  w  sprawie  budżetu 

na 2016 r.

5. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków Organów Osiedla.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie diet:

Wyniki głosowania:

- za – 11 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  VIII/30/II/2015  w  sprawie  diet  dla  członków Organów Osiedla, 

która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  tablic  informacyjnych 

przedstawionego na spotkaniu w dniu 25 września br. 

Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Zarządu przedstawili informacje uzyskane 

w  trakcie  spotkania  zorganizowanego  w  siedzibie  Wydziału  Wspierania  Jednostek 

Pomocniczych  dotyczącego  koncepcji  tablic  informacyjnych,  które  mogłyby  zostać 

umieszczone  na  terenie  Osiedla  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.  W trakcie  dyskusji  radni 

wyrazili  swoje  obiekcje  wobec  przedstawionej  koncepcji,  które  zostały  zawarte 

w uzasadnieniu poddanego pod głosowanie projektu uchwały:

Wyniki głosowania:

- za – 11 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  VIII/31/II/2015  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  tablic 

informacyjnych  przedstawionego  na  spotkaniu  w  dniu  25  września  br.,  która stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu.

7. Wolne głosy i wnioski.

Zwrócono uwagę na konieczność wystosowania do Zarządu Dróg Miejskich pisma w sprawie 

braku  właściwego  oświetlenia  ulicy  Darzyborskiej,  a  także  pisma  do  Przychodni  NZOZ 

Alterida  z  prośbą  o  przedstawienie  informacji,  czy  powyższa  placówka  zostanie 



rozbudowana,  a jeśli  tak,  to w jakim terminie.  Następnie dyskutowano na temat projektu 

banerów  wykonywanych  dla  Rady  Osiedla  przez  Wydział  Zamówień  i  Obsługi  Urzędu, 

a także zwrócono uwagę na konieczność skoordynowania przez Miasto Poznań kalendarza 

imprez  sportowych  z  terminami  imprez  organizowanych  przez  Rady  Osiedli.  Odczytano 

również pismo Wydziału Ochrony Środowiska zawierające prośbę o wskazanie problemów 

związanych  z  żerowaniem  bobrów.  W  trakcie  przeprowadzonej  dyskusji  ustalono, 

iż na terenie Osiedla nie występują bobry.

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął VIII sesję.

   Protokół sporządził:               Przewodniczący obradom:

    (-) Bartłomiej Sita                   (-) Krzysztof Bartosiak



Przewodniczący        Poznań, 5 października 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

VIII sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,

która odbędzie się 8 października 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  opiniującej  projekt  uchwały  Rady  Miasta  Poznania  w  sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

„Rejon ulicy W. Majakowskiego”.

4. Dyskusja na temat zmian w projekcie planu wydatków na 2016 r.

5. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków Organów Osiedla.

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu tablic informacyjnych przedstawionego 

na spotkaniu w dniu 25 września br.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla 
Antoninek – Zieliniec - Kobylepole

(-) Krzysztof Bartosiak


