Protokół nr 11/2015
XI sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 10 grudnia 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 spotkaniach świątecznych dla seniorów
z terenu Osiedla. Przewodniczący Zarządu poinformował o spotkaniu dotyczącym budowy
schroniska dla zwierząt. Szczegółową relację ze spotkania zdała Hanna Grobelna.
Następnie, Przewodniczący Zarządu poinformował o przeprowadzeniu wizji lokalnej,
w trakcie której pozytywnie oceniono oczyszczenie rzeki Szklarka, a także zorganizowanej
dzięki staraniom Rady, kontroli baraków przy ulicy Darzyborskiej, przeprowadzonej
przez Miejskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w obecności przedstawicieli Wydziału
Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Rady Osiedla.
Przewodniczący

Zarządu

poinformował

również

o

wizji

lokalnej

przeprowadzonej

po dokonaniu oczyszczenia Stawu Browarnego. W trakcie przedstawiania komunikatów
poruszono kwestię drogi gruntowej stanowiącej łącznik pomiędzy ulicą Wandy, a ulicą
Ziemowita. Ustalono, iż przed podjęciem jakichkolwiek działań ze strony Rady Osiedla
należy najpierw określić zarządcę wspomnianego terenu.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady w roku 2016 r.
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 XI/35/II/2015 w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady w roku
2016, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
4. Dyskusja na temat wniosku o wykonanie oświetlenia ulicy Dziczej i Świetowidzkiej.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż Zarząd Osiedla wystosuje pismo, w którym
zwróci się z prośbą o wykonanie oświetlenia wskazanych ulic zgodnie z wnioskiem
mieszkańców.
5. Dyskusja

na

temat

zebrania

z

mieszkańcami

przeprowadzonego

w dniu 27 listopada dotyczącego przebudowy układu komunikacyjnego ulic
w Zielińcu.
W trakcie dyskusji odwołano się do umowy partycypacyjnej zawartej pomiędzy Miastem,
a Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Zwrócono przy tym uwagę na zobowiązania Miasta
w zakresie utworzenia sieci dróg na Zielińcu zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Z drugiej strony, podkreślono, iż kwota 18 milionów złotych, wynikająca z wspomnianej
umowy, jest niewystarczającą na utworzenie sieci dróg.
6. Wolne głosy i wnioski.
Zwrócono uwagę na konieczność wystosowania do Zarządu Dróg Miejskich pisma z prośbą
o pokrycie pobocza ulicy Browarnej materiałem pofrezowym. Ponadto, postanowiono wysłać
do Zarządu Transportu Miejskiego pismo z prośbą o rozbiórkę płotu na przystanku „Borówki”.
Ponadto, dyskutowano na temat sytuacji parkingowej na ulicy Miłowita, a także konieczności
utworzenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Mścibora i Jaromira.
Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XI sesję.
Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Bartłomiej Sita

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole

Poznań, 10 grudnia 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
XI sesję Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole,
która odbędzie się 10 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 18.30
w siedzibie Rady Osiedla w Szkole Podstawowej nr 55 (ul. Szpaków 1)
Porządek obrad (po zmianie):
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
2. Komunikaty.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji w 2016 roku.
4. Dyskusja

na

temat

wniosku

o

wykonanie

oświetlenia

ulicy

Dziczej

i Świętowidzkiej.
5. Dyskusja

na

temat

zebrania

z

mieszkańcami

przeprowadzonego

w dniu 27 listopada 2015 r. dotyczącego przebudowy układu komunikacyjnego
ulic w Zielińcu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

