Protokół nr 10/2015
X sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 17 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 8
radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na wniosek Przewodniczącego Rady na protokolanta powołano Magdalenę Ziółkowską.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2
do protokołu, do którego nikt nie zgłosił uwag.
2.

Komunikaty.

Przeprowadzono dyskusję na temat zorganizowania spotkania z mieszkańcami Zielińca,
dotyczącego czwartego etapu robót, związanych z rozbudową fabryki Volkswagena.
Pan Roman Mikołajewicz ustalił z właścicielem hotelu „Zieliniec”, iż takie zebranie może
odbyć się w piątek, 27 listopada 2015 o godz. 18.00. Radni zdecydowali, że nie posiadają
na tyle dużej wiedzy merytorycznej, aby w pełni odpowiedzieć na możliwe pytania
mieszkańców Zielińca, dlatego postanowiono zaprosić kompetentną osobę z Zarządu Dróg
Miejskich lub Poznańskich Inwestycji Miejskich, która ma bieżące informację na temat etapu
prac oraz wszelkich finansów inwestycji.
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 – 8 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr X/34/II/2015 w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla
na rok 2015, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4.

Wolne głosy i wnioski.

Podsumowano przygotowania do zbliżającej się Wieczornicy. Próba generalna została
zaplanowana
podjął

się

na

środę,

przygotowania

18

listopada

niewielkiego

2015.

Pan

poczęstunku

dla

Mieczysław
występujących

Wachowiak
artystów.

W tym celu ksiądz proboszcz zgodził się udostępnić salkę przyległą do kościoła. Omówiono
również szczegóły techniczne przedsięwzięcia:

kiedy będą montowane

dekorację,

gdzie usiądzie chór, skąd będą wychodziły poszczególne osoby.
Tematem zamykającym sesję były wieczorki opłatkowe seniorów, organizowane w grudniu,
w

dwóch

szkoła

podstawowych.

Zdecydowano

o

przeprowadzeniu

spotkania

ze stowarzyszeniem, które przygotowuje wspomniane wydarzenie. Radni chcą omówić
na nim program przyjęcia oraz w jakim stopniu mogą pomóc w przygotowaniach.
5.

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady o godz. 20:00 zamknął X sesję.

Protokół sporządziła:

Przewodniczący obradom:

(-) Magdalena Ziółkowska

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole

Poznań, 17 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
X sesję Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole,

która odbędzie się 17 listopada 2015 r. (wtorek) 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 zmian w planie wydatków Osiedla na 2015 r.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

