
Protokół nr 2/2016

XIV sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

z 22 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 

14 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na wniosek Przewodniczącego Rady na protokolanta powołano Katarzynę Czarnecką.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 

do protokołu, do którego nikt nie zgłosił uwag.

2. Komunikaty.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  zebranym  uzasadnienie  zwołania  nadzwyczajnej  sesji 

(konieczność podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków 

Osiedla  na 2016 r.  oraz uchwały  w sprawie  zaopiniowania  oddania  przez Zakład Lasów 

Poznańskich  w  dzierżawę  terenu  przy  ul.  Bożeny)  oraz  przedstawił  korespondencję, 

która wpłynęła do Rady Osiedla. 

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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  XIV/47/II/2016 zmieniającą  uchwałę  w sprawie  zmian w planie 

wydatków Osiedla na rok 2016, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  oddania  przez  Zakład  Lasów 

Poznańskich w dzierżawę nieruchomości przy ul. Bożeny.

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  XIV/48/II/2016  w sprawie  zaopiniowania  oddania  przez  Zakład 

Lasów Poznańskich w dzierżawę nieruchomości  przy ul.  Bożeny, która stanowi  załącznik 

nr 4 do protokołu.

5. Wolne głosy i wnioski.

Zwrócono uwagę na konieczność większej aktywność Rady Osiedla poza nim samym. Temat 

dotyczył  obecności  radnych  Osiedla  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole  na  posiedzeniach 

Komisji  Rady Miasta Poznania.  Kilkoro radnych zgłosiło  chęć udziału.  W wyniku dyskusji 

uznano,  iż  reprezentantami  Osiedla  na  ww.  posiedzeniach  zostaną  Stanisław  Schupke 

oraz Bartosz Rozynek.

6.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XIV sesję.

   Protokół sporządziła:               Przewodniczący obradom:

 (-) Katarzyna Czarnecka      (-) Krzysztof Bartosiak



Przewodniczący                      Poznań 21 lutego 2016 r.
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

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

XIV nadzwyczajną sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,

która odbędzie się 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) 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  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  Osiedla 

na 2016 r.    

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  oddania  przez  Zakład  Lasów Poznańskich 

w dzierżawę terenu przy ul. Bożeny.                                                           

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole

(-) Krzysztof Bartosiak


