Protokół nr 9/2015
IX sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 12 listopada 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 poinformował zebranych, iż spotkania dla seniorów z terenu Osiedla
(zadanie przekazane do Wydziału Oświaty) prawdopodobnie przeprowadzi stowarzyszenie
Flandria. W tym miejscu wywiązała się dyskusja, w trakcie której podważano zasadność
prowadzenia

w

trakcie

podobnych

spotkań

darmowych

badań

dla

uczestników,

a także rozważano możliwość przeprowadzenia spotkania seniorów na terenie parafii
w Zielińcu.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2015 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 IX/32/II/2015 w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok
2015, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. 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 IX/33/II/2015 w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
5. Wolne głosy i wnioski.
Ustalono, iż Magdalena Ziółkowska będzie odpowiedzialną za tworzenie artykułów
do czasopisma „My”, a Roman Mikołajewicz zajmie się stałym kontaktem z Centrum Inicjatyw
Senioralnych.
Następnie przeprowadzono dyskusję z przybyłymi na sesję mieszkańcami Zielińca na temat
zmian układu komunikacyjnego wokół zakładu Volkswagena. Zasadniczym problemem
dyskusji było zagadnienie podmiotu odpowiedzialnego za poniesienie kosztów przebudowy
układu drogowego.
Kolejnym tematem, był październikowy wyjazd do schroniska w Berlinie. Sprawozdanie
z wyjazdu przedstawił Krzysztof Grobelny, (mieszkaniec Osiedla) który w nim uczestniczył.
Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął IX sesję.
Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Bartłomiej Sita

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań, 6 listopada 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
IX sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,
która odbędzie się 12 listopada 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. Dyskusja na temat zmian w planie wydatków Osiedla na 2015 r.
4. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków Organów Osiedla.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

