Protokół nr 1/2016
XII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 14 stycznia 2016 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
13 radnych. W związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnej przez Panią Joannę
Ciechanowską-Barnuś, w sesji uczestniczył Pan Stanisław Schupke, który w wyborach
do rad osiedli w marcu 2015 roku uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, nie utracił prawa
wybieralności oraz oświadczył, iż nadal chce zostać członkiem Rady Osiedla. 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 udzielił głosu Pani Hannie Grobelnej oraz Panu Piotrowi Quandtowi,
którzy poinformowali zebranych o nowych faktach dotyczących planowanej budowy
schroniska, do którego będą trafiać zwierzęta nie tylko z Poznania ale również gmin
ościennych.
3. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla i
uzupełnienia składu Rady.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 13 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XII/36/II/2016 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady
Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole i uzupełnienia składu Rady, która stanowi załącznik
nr 3 do protokołu. Następnie, Pan Stanisław Schupke złożył ślubowanie.

4. Dyskusja na temat zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowane zmiany w planie wydatków Osiedla.
Do przedstawionych propozycji odniósł się Pan Roman Mikołajewicz, który oznajmił, iż część
środków znajdujących się w rezerwie powinna zostać przeznaczona na uporządkowanie
terenu w pobliżu Jeziora Sawrzędzkiego. Powyższa propozycja nie spotkała się z aprobatą
pozostałych radnych, którzy zaznaczyli, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
w pierwszej kolejności zostanie uporządkowany teren w pobliżu ulicy Szpaków. Pani Hanna
Grobelna stwierdziła, iż część środków powinna zostać przeznaczona na oświetlenie ulicy
Darzyborskiej. W trakcie dyskusji ustalono, iż zostanie wystosowane pismo z prośbą
o remont lamp już znajdujących się na ww. ulicy (część z nich nie świeci).
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 14 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XII/37/II/2016 w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok
2016, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
6. Dyskusja na temat rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
Osiedla.
Przewodniczący rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu, który przedstawił uzyskane
od mieszkańców propozycje rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Propozycje
budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przedstawili również pozostali członkowie
rady Osiedla.
7. Projekt uchwały w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie Osiedla.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 14 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XII/38/II/2016 w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok
2016, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

8. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji ReStart w zakresie realizacji
zadania „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci” w obszarze „Wspieranie
rodziny

i

systemu

pieczy

zastępczej”,

na

terenie

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 14 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XII/39/II/2016 w sprawie rekomendacji dla Fundacji ReStart
w zakresie realizacji zadania „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci” w obszarze
„Wspieranie

rodziny

i

systemu

pieczy

zastępczej”,

na

terenie

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
9. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji ReStart w zakresie realizacji
zadania „Organizacja młodzieżowego rajdu rowerowego” w obszarze „Wspieranie
rodziny

i

systemu

pieczy

zastępczej”,

na

terenie

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 14 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XII/40/II/2016 w sprawie rekomendacji dla Fundacji ReStart
w zakresie realizacji zadania „Organizacja młodzieżowego rajdu rowerowego” w obszarze
„Wspieranie

rodziny

i

systemu

pieczy

zastępczej”,

na

terenie

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne
w zakresie realizacji zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów
autokarowych seniorów” w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym”, na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 14 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XII/41/II/2016 w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia
Pogotowie Społeczne w zakresie realizacji zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych
wyjazdów autokarowych seniorów” w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku

emerytalnym”, na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, która stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
11. Dyskusja na temat kalendarza imprez na 2016 r.
W trakcie przeprowadzonej dyskusji radni uznali, iż dokładne ustalenie terminów
poszczególnych imprez nie będzie możliwe bez wcześniejszych konsultacji z jednostkami
oświatowymi.

Ponadto

zwrócono

uwagę

na

konieczność

dostosowania

imprez

organizowanych ze środków Rady Osiedla z kalendarzem imprez Wydziału Sportu i innych
miejskich jednostek organizacyjnych.
12. Dyskusja na temat założenia klubu seniora.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Romanowi Mikołajewiczowi, który przedstawił pomysł
utworzenia klubu seniora w formie stowarzyszenia rejestrowego. Radni pozytywnie odnieśli
się do idei utworzenia klubu jako formy zrzeszającej i aktywizującej seniorów. Uznano
jednak, iż nikt z radnych nie powinien zostawać założycielem takiego stowarzyszenia.
Grzegorz Banasiak oznajmił, iż jego zdaniem klub seniora powinien funkcjonować w ramach
już istniejących struktur i należy w tej kwestii skontaktować się z centrum inicjatyw
senioralnych.
13. Wolne głosy i wnioski.
Zwrócono uwagę na konieczność remontu lamp na ulicy Darzyborskiej oraz zobowiązania
Zarządu Dróg Miejskich do regularnego jej odśnieżania. Ponadto poruszono kwestię kabli
trakcji telefonicznej zwisających na ulicach Jaromira i Leszka.
11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XII sesję.
Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Bartłomiej Sita

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań, 8 stycznia 2016 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-ZieliniecKobylepole
zwołuję
XII sesję Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole,
która odbędzie się 14 stycznia 2016 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 wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla i uzupełnienia
składu Rady;
4. Dyskusja na temat zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.;
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.

6. Dyskusja na temat rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Osiedla;
7. Projekt uchwały w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
Osiedla;

8. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji ReStart w zakresie realizacji
zadania „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci” w obszarze „Wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej”, na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole;
9. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji ReStart w zakresie realizacji
zadania „Organizacja młodzieżowego rajdu rowerowego” w obszarze „Wspieranie
rodziny i systemu pieczy zastępczej”, na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole;
10. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne
w zakresie realizacji zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów
autokarowych seniorów” w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”,
na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole;
11. Dyskusja na temat kalendarza imprez na 2016 r.;
12. Dyskusja na temat założenia klubu seniora
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

