Protokół nr 2/2016
XIII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 11 lutego 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
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 przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Osiedla.
Następnie,

Przewodniczący

Rady

przekazał

zebranym

informacje

o

tworzonych

przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu mapach zagrożeń.

3. Projekt uchwały opiniującej wniesienie przez Miasto Poznań aportu do spółki Zarząd
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w postaci nieruchomości zlokalizowanej
w Poznaniu przy ul. Dymka.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż na przedmiotowej nieruchomości mają
powstać bloki komunalne. W toku dyskusji, która się wywiązała radni uznali, iż stworzenie
nowego

osiedla

nie

może

doprowadzić

do

utrudnień

komunikacyjnych.

W związku z powyższym zaproponowano, aby od ulicy Dymka (jadąc od strony centrum
Miasta) możliwy był tylko i wyłącznie wjazd na osiedle (ruch jednokierunkowy).
Jednocześnie, radni uznali, iż należy wprowadzić zakaz wjazdu na osiedle od ulicy Dymka
(jadąc od strony ulicy Majakowskiego). Następnie zaproponowano, aby od strony ulicy
Folwarcznej był możliwy wjazd jak i wyjazd z osiedla. Powyższe uwagi postanowiono
zawrzeć w piśmie, które zostanie wystosowane do Zarządu Komunalnych Zasobów
Lokalowych sp. z o.o..

Wracając do

kwestii

aportu

przedmiotowej nieruchomości

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 XIII/42/II/2016 w sprawie zaopiniowania wniesienia przez Miasto
Poznań aportu do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w postaci
nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Dymka, która stanowi załącznik nr 3
do protokołu.

4. Projekt

uchwały

w

sprawie

kanalizacyjno-wodociągowej

remontu

istniejącej

lub

budowie

nowej

sieci

na całej ulicy Żelaznej i podłączenia jej do nowo

powstającej magistrali wodno-kanalizacyjnej bloków komunalnych mających powstać
przy ul. Dymka.
W toku przeprowadzonej dyskusji odstąpiono od podejmowania uchwały w powyższej
kwestii uznając, iż w pierwszej kolejności należy uzyskać szczegółowe informacje na temat
zamiarów spółki Aquanet S.A. co do kanalizacji na ulicy Żelaznej, a także kwestii
przyłączenia jej do nowo powstającej magistrali wodno-kanalizacyjnej bloków komunalnych
mających powstać przy ul. Dymka.

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 – 12 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XIII/43/II/2016 w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok
2016, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6. Dyskusja na temat planów budowy przystanku autobusowego na ul. Sarniej

oraz

wydanie opinii.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Romanowi Mikołajewiczowi, który poinformował,
iż Zarząd Dróg Miejskich planuje na ulicy Sarniej budowę przystanków w innych miejscach
niż wskazanych w wariancie drugim zmian układu komunikacyjnego na Zielińcu (wybranego

przez mieszkańców w 2013 r.). Radni uznali, iż postanawiają nie zmieniać uchwały
nr XLVI/163/I/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii lokalizacji
przystanków autobusowych na ulicy Sarniej w Poznaniu. Następnie postanowiono,
iż do Zarządu Dróg Miejskich (i wiadomości Zarządu Transportu Miejskiego) zostanie
wystosowane pismo z prośbą o utworzenie przystanków tylko i wyłącznie w miejscach
wynikających z wariantu drugiego zmian układu komunikacyjnego na Zielińcu.

7. Dyskusja na temat uwag dotyczących organizacji ruchu samochodowego na ul. Pustej
oraz wydanie opinii.
Radni uznali, iż należy wystosować pismo do Miejskiego Inżyniera Ruchu zawierające
prośbę o rozwiązanie kwestii ruchu samochodowego na ulicy Pustej. Postanowiono
również, iż w powyższej kwestii powinna się również wypowiedzieć Rada Osiedla
Warszawskie-Pomet-Maltańskie (ulica Pusta stanowi wspólną granicę dwóch Osiedli).

8. Dyskusja na temat planu budowy przystanku Kobylepole oraz wydanie opinii.
Po przeanalizowaniu projektu budowy w ul. Kobylepole chodnika i platform przystankowych
dla autobusu w rejonie ul. Wilczej w Poznaniu, przedstawionego przez firmę A-Projekt
(działającej na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich), radni postanowili go zaopiniować
pozytywnie. W związku z powyższym 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 XIII/44/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektu budowy
w ul. Kobylepole chodnika i platform przystankowych dla autobusu w rejonie ul. Wilczej
w Poznaniu, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

9. Dyskusja na temat planu modernizacji platform przystanków Darzybór

oraz

Borówki i wydanie opinii.
Radni
(w

przedyskutowali

obu

kierunkach)

kwestię
oraz

obecnego

Borówki

(w

stanu
obu

platform

kierunkach).

przystanków
Uznano,

iż

Darzybór
zasadnym

jest przystosowanie powyższych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tym
samym, postanowiono wystosować do Zarządu Transportu Miejskiego pismo z prośbą
o przeprowadzenie modernizacji ww. platform przystankowych, tak aby możliwie najpełniej
odpowiadały potrzebom niepełnosprawnych pasażerów komunikacji miejskiej.

10. Informacja na temat imprez kulturalno-sportowych w br. oraz ustalenie terminu festynu

osiedlowego.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o rozmowach jakie przeprowadzono
z przedstawicielami Wydziału Kultury, Wydziału Sportu oraz organizacji społecznych,
które zamierzają zaangażować się w organizację imprez na terenie osiedla. Następnie,
ustalono, iż festyn osiedlowy odbędzie się w dniu 21 maja br.

11. Dyskusja na temat akcji „Przystanek jak malowany – 1050 lat istnienia Państwa
Polskiego”.
Radni uznali, iż zamierzają wspierać przeprowadzenie powyższej akcji na terenie osiedla,
jednak jej organizację należy pozostawić Stowarzyszeniu Przystanek Folwarczna.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu
Osiedla za rok 2015.
Przewodniczący

Rady

udzielił

głosu

Przewodniczącemu

Zarządu,

który

odczytał

sprawozdanie z działalności w 2015 r., do którego nie zgłoszono uwag. Następnie
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 XIII/45/II/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z działalności Zarządu Osiedla za rok 2015, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

13. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków Organów Osiedla.
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 XIII/46/II/2016 w sprawie diet dla członków Organów Osiedla,
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

14. Wolne głosy i wnioski.
Zwrócono uwagę na konieczność wystosowania pisma do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w sprawie baraków przy ul. Darzyborskiej (pokrytych azbestem).
Roman Mikołajewicz poprosił o wystąpienie do Poczty Polskiej z prośba o montaż skrzynki
na listy na Zielińcu. Następnie zgłoszono konieczność wystąpienia do Zarządu Dróg
Miejskich z prośbą o pokrycie materiałem pofrezowym i walcowanie pobocza ulicy

Światopełka, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zbyłowita do skrzyżowania z ulicą
Mścibora. Ponadto, zwrócono uwagę na konieczność montażu słupków ograniczających
wjazd na pobocze ulicy Miłowita (na teren nie należący do Miasta) przy zachowaniu dostępu
do wjazdów do siedzib mieszkańców wspomnianej ulicy. Postanowiono również
wystosować pismo w sprawie usunięcie ubytków w jezdni ulic Kobylepole i Piwnej,
(kierowcy

chcąc

ominąć

dziurę

często

wjeżdżają

na

przeciwległy

pas

ruchu),

a także zniszczonych znaków drogowych znajdujących się na ww. ulicach. Następnie
uznano, iż niezbędnym jest odświeżenie oznakowania progów zwalniających z kostki
brukowej utworzonych w 2015 r. ze środków Rady Osiedla na ulicy Żelaznej
oraz na ulicy Leszka. Radni postanowili również wystosować pismo do Wydziału
Gospodarki

Nieruchomościami

z

prośbą

o

przekazanie

terenu

o

oznaczeniach

geodezyjnych: obręb Kobylepole, arkusz mapy nr 11, działka nr 6 Zarządowi Dróg Miejskich
(powyższa działka stanowi dojazd do Przedszkola nr 68 „Kolorowy Świat”, jednak pomimo
tego, iż została

w dniu 31 marca 2014 r. przekazana ww. jednostce oświatowej to

doprowadzenie

jej do należytego stanu i regularne utrzymywanie przekracza

możliwości finansowe

wspomnianej placówki).

11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XIII sesję.

Protokół sporządził:
(-) Bartłomiej Sita

Przewodniczący obradom:
(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań 11 lutego 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-Zieliniec-Kobylepole

zwołuję
XIII sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,

która odbędzie się 11 lutego 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 opiniującej wniesienie przez Miasto Poznań aportu do spółki Zarząd
Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w postaci nieruchomości zlokalizowanej
w Poznaniu przy ul. Dymka.
4. Projekt

uchwały

w

sprawie

remontu

istniejącej

lub

budowie

nowej

sieci

kanalizacyjno-wodociągowej na całej ulicy Żelaznej i podłączenia jej do nowo powstającej
magistrali wodno-kanalizacyjnej bloków komunalnych mających powstać przy ul. Dymka.
5.

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.

6. Dyskusja na temat planów budowy przystanku autobusowego na ul.Sarniej oraz wydanie opinii.
7. Dyskusja na temat uwag dotyczących organizacji ruchu samochodowego na ul. Pustej
oraz wydanie opinii.
8. Dyskusja na temat planu budowy przystanku Kobylepole oraz wydanie opinii.
9. Dyskusja na temat planu modernizacji platform przystanków Darzybór oraz Borówki i wydanie
opinii.
10. Informacja w sprawie imprez kulturalno-sportowych w br. oraz ustalenie terminu festynu

osiedlowego.
11. Dyskusja na temat akcji ,,Przystanek jak malowany - 1050 lat istnienia Państwa Polskiego”
i objęcia nad nią patronatu.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla
za rok 2015.
13. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków Organów Osiedla.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

