Protokół nr 5/2016
XVI sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 14 kwietnia 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. 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, który jednogłośnie postanowiono zmienić.
2. Komunikaty.
Przewodniczący Rady przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady Osiedla.
Następnie, Przewodniczący Rady udzielił głosu Hannie Grobelnej, która zwróciła uwagę
na konieczność uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski. Następnie przedstawiono ustalenia
ze spotkania z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie rzeki Szklarka.
3. Dyskusja na temat inwestycji Aquanet na terenie Osiedla (wybór delegacji
na spotkanie w sprawie rozbudowy i remontów sieci wodociągowej).
W trakcie dyskusji ustalono, iż w spotkaniu uczestniczyć będą: Roman Mikołajewicz, Hanna
Grobelna, Krzysztof Bartosiak oraz Dionizy Radojewski
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania stanu prawnego nieruchomości
położonej przy ul. Majakowskiego (obręb Kobylepole, arkusz 16, działki 43 i 44).
W toku przeprowadzonej odstąpiono od podejmowania uchwały i postanowiono wystosować
pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zawierające informację o braku
możliwości jednoznacznego zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Radę
Osiedla.

5. Dyskusja

na

temat

inwestycji

POSiR

przewidzianej

do

realizacji

przy ul. Majakowskiego.
W toku przeprowadzonej dyskusji zaproponowano aby wystosować pismo do POSiR,
w którym zostanie przedstawiona propozycja spotkania dotyczącego omówienia kwestii
partycypacji w kosztach wspomnianej inwestycji.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu,
ul. Leszka 42 i nadania statutu.
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 XVI/52/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Miasta Poznania w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu,
ul. Leszka 42 i nadania statutu, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli
Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony
Poznań.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 12 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XVI/53/II/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony
Poznań, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Cmentarz Miłostowo”.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 12 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XVI/54/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Miasta

Poznania

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Miłostowo”, która stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla
na rok 2016.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 6 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 7 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XVI/55/II/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie zmian w planie
wydatków Osiedla na rok 2016, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Rejon ulicy Majakowskiego.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 11 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 2 głosy.

Rada podjęła uchwałę nr XVI/56/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Miasta

Poznania

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Rejon ulicy Majakowskiego, która stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.
W toku przeprowadzonej dyskusji postanowiono odstąpić od podejmowania uchwały.
12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów oświetlenia ulic Witosława
oraz Sobiesława.
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 XV/57/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektów oświetlenia ulic
Witosława oraz Sobiesława, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
13. Wolne głosy i wnioski.
Omówiono kwestię utworzenia na terenie Osiedla klubu seniora, a także ruchu
samochodowego na ulicy Pustej. Ponadto, przedstawiono wniosek mieszkańców Jaromira
o utworzenie progów zwalniających. Roman Mikołajewicz zwrócił uwagę na konieczność
przeprowadzenia rozmów z przewoźnikiem z Swarzędza w kwestii przebiegu linii
autobusowych. Roch Burandt poinformował o zamierzeniach szkoły anglojęzycznej
funkcjonującej

na

Darzyborze

dotyczących

wykorzystania

pobliskiego

boiska

w prowadzonych zajęciach sportowych (teren należący do Zarządu Komunalnych Zasobów
Lokalowych). Piotr Quandt poruszył kwestię ronda jakie ma powstać na ulicy Stalowej.
Pan Tadeusz Szczepaniak przedstawił informacje ze spotkania przeprowadzonego
w Gimnazjum nr 22 i dotyczącego akcji „Rowerem do szkoły”.
14. 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 – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XVI/58/II/2016 w sprawie diet dla członków Organów Osiedla,
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

15. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XVI sesję.
Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Bartłomiej Sita

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań 14 kwietnia 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-Kobylep
zwołuję
XVI sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,
która odbędzie się 14 kwietnia 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. Dyskusja na temat inwestycji Aquanet na terenie Osiedla (wybór delegacji na spotkanie w
sprawie rozbudowy i remontów sieci wodociągowej).
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania stanu prawnego nieruchomości położonej
przy ul. Majakowskiego (obręb Kobylepole, arkusz 16, działki 43 i 44);
5. Dyskusja na temat inwestycji POSiR przewidzianej do realizacji przy ul. Majakowskiego.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie
utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42 i nadania
statutu.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla
do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Cmentarz Miłostowo”.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla
na rok 2016.
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Rejon ulicy W. Majakowskiego”.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.
12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów oświetlenia ulicy Witosława
oraz Sobiesława.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Projekt uchwały w sprawie diet.
15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

