
Protokół nr 3/2016

XV sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

z 10 marca 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 

10 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  zwrócił  uwagę  na  aktywna  postawę  członków  Rady 

Osiedla uczestniczących w posiedzeniach komisji Rady Miasta Poznania oraz spotkaniach 

organizowanych w ramach programu Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec. 

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  listy  priorytetów  w  zakresie  prac 

remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r..

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:

Wyniki głosowania:

- za – 10 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XV/49/II/2016 w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac 

remontowych  miejskich  chodników  oraz  dróg  wewnętrznych  i  gminnych  na  2016  r., 

która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  listy  zadań  priorytetowych  w  zakresie 

budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia w latach 2016 - 2019.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:

Wyniki głosowania:

- za – 10 głosów, 



- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XV/50/II/2016  w  sprawie  ustalenia  listy  zadań  priorytetowych 

w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia w latach 2016 - 2019., 

która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

5. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wyznaczenia  przedstawicieli 

Osiedla  do  komisji  ds.  oceny  i  lustracji  obiektów  w  ramach  konkursu  Zielony 

Poznań.

W toku przeprowadzonej  dyskusji  zaproponowano aby w skład komisji  weszli:  Stanisław 

Schupke, Roman Mikołajewicz oraz Hanna Grobelna. W związku z nieobecnością na sesji 

Hanny  Grobelnej  postanowiono  podjąć  uchwałę  w  sprawie  wyznaczenia  przedstawicieli 

Osiedla  do  komisji  ds.  oceny  i  lustracji  obiektów  w  ramach  konkursu  Zielony  Poznań 

na kolejnej sesji.

6. Dyskusja na temat poznańskiego budżetu obywatelskiego.

W trakcie przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, iż nie ma obiektów będących w zarządzie 

Osiedla,  w  których  można  by  zorganizować  punkt  głosowania  w  ramach  Poznańskiego 

Budżetu  Obywatelskiego.  Radni  uznali,  iż  nie  będą  wskazywać  żadnej  z  placówek 

oświatowych,  gdyż  głosowanie  ma  się  odbywać  w  weekendy  i  nie  jest  wiadomym 

czy dyrekcje placówek oświatowych z terenu Osiedla będą zainteresowane udostępnieniem 

budynków.  Cześć radnych opowiadała się za tym, aby utworzyć przynajmniej  trzy punkty 

głosowania (odpowiednio po jednym w Antoninku, Zielińcu i Kobylempolu). Ponadto, część 

radnych uznała, iż środki przeznaczane na Poznański Budżet Obywatelski powinny zostać 

podzielone pomiędzy wszystkie Osiedla, tak aby na każdym z nich doszło do sfinansowania 

przynajmniej jednego projektu.

7. Dyskusja na temat mapy zagrożeń.

Temat  mapy  zagrożeń  został  przedstawiony  przez  Bartosza  Rozynka  oraz  Stanisława 

Schupkego.

8. Dyskusja na temat budowy siłowni zewnętrznych na terenie Osiedla.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  informacje  o  zaawansowaniu  działań  mający  na  celu 

wybór  wykonawców.  Ponadto,  radni  przedyskutowali  kwestię  cen  oferowanych 

przez projektantów.



9. Dyskusja na temat oświetlenia na ul. Sępiej (kwestia latarni przy zejściu do Stawu 

Browarnego).

W toku przeprowadzonej dyskusji, radni uznali, iż kwestię uruchomienia latarni znajdującej 

się  na  ulicy  Sępiej  należy  przekazać  do  Wydziału  Transportu  i  Zieleni.  W  związku 

z powyższym postanowiono przygotować stosowne pismo do ww. jednostki.

10. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków Organów Osiedla.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:

Wyniki głosowania:

- za – 8 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 2 głosy.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XV/51/II/2016  w  sprawie  diet  dla  członków  Organów  Osiedla, 

która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

11. Wolne głosy i wnioski.

Omówiono kwestie utworzenia na terenie Osiedla klubu seniora, a także przedyskutowano 

kwestie utworzenia buspasa na ul. Warszawskiej.

12.  Zamknięcie sesji.

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

   Protokół sporządził:               Przewodniczący obradom:

    (-) Bartłomiej Sita                  (-) Krzysztof Bartosiak



Przewodniczący                     Poznań 10 marca 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

XV sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,

która odbędzie się 10 marca 2016 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  listy  priorytetów  w  zakresie  prac  remontowych 

miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r..

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  listy  zadań  priorytetowych  w  zakresie  budowy, 

przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia w latach 2016 - 2019.

5. Projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie  wyznaczenia  przedstawicieli  Osiedla 

do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.

6. Dyskusja na temat Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

7. Dyskusja na temat mapa zagrożeń.

8. Dyskusja na temat budowy siłowni zewnętrznych na terenie Osiedla.  

9. Dyskusja  na  temat  oświetlenia  na  ul.  Sępiej  (kwestia  latarni  przy  zejściu  do  Stawu 

Browarnego).  

10. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków Rady Osiedla 

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

                 (-) Krzysztof Bartosiak


