
Protokół nr 6/2016

XVII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

z 12 maja 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 i informacje.

Przewodniczący Rady przedstawił pismo NZOZ Alterida w sprawie rozbudowy przychodni. 

Następnie  przedstawił  informację  o  spotkaniach  jakie  odbyły  się  w  sprawie  utworzenia 

nowych  szlaków  rowerowych,  a  także  dotyczących  utworzenia  obiektów  sportowych 

przy ul. Majakowskiego jaki i przy ul. Szpaków.  

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

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Bartłomiej Sita poinformował zebranych, 

iż proponowane zmiany w planie mogą nie zostać wprowadzone na najbliższą sesję Rady 

Miasta  Poznania,  na  której  zostanie  podjęta  uchwała  w  sprawie  zmian  w  budżecie, 

ze  względu  na  krótki  okres  czasu  na  pozyskanie  niezbędnych  opinii.  Zebrani  przyjęli 

powyższą informację do wiadomości, po czy Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały 

pod głosowanie:

Wyniki głosowania:

- za – 13 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XVII/59/II/2016  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  Osiedla 

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



4. Dyskusja na temat statutów Osiedli.

Radni w toku przeprowadzonej dyskusji uznali, iż nie zamierzają opiniować statutów Osiedli.

5. Dyskusja na temat pisma mieszkańca Zielińca dotyczącego ulicy Darniowej.

W trakcie przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, iż poruszył temat 

ulicy  Darniowej  w  trakcie  spotkania  z  Zastępcą  Prezydenta  Miasta  Poznania  Maciejem 

Wudarskim  –  jako  rozwiązanie  powyższego  problemu  zaproponowano  utworzenie 

na  ww.  ulicy  progów  zwalniających.  Zebrani  zwrócili  uwagę  na  konieczność  zebrania 

podpisów mieszkańców rzeczonej ulicy, popierających inicjatywę budowy progów.

6. Dyskusja  na  temat  pisma  mieszkanki  Kobylepola  dotyczącego  budowy  placu 

zabaw, boiska i siłowni zewnętrznej.

W  toku  przeprowadzonej  dyskusji  uznano,  iż  w  odpowiedzi  na  powyższe  pismo  należy 

zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  przy  ulicy  Majakowskiego  zostanie  utworzona  infrastruktura 

rekreacyjno sportowa, jednak na chwilę obecną nie wiadomo jakiego typu obiekty mają tam 

powstać  (boisko  i  plac  zabaw wraz  z  siłownią  czy  tylko  plac  zabaw).  Radni  stwierdzili, 

iż  w  odpowiedzi  na  pismo  mieszkanki  należy  również  zaznaczyć,  iż  inwestycja 

przy ul. Majakowskiego będzie realizowana przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

7. Dyskusja na temat organizacji festynu.

Radni omówili szczegóły organizacji festynu, który odbędzie się w dniu 14 maja br.

8. Projekt uchwały w sprawie diet.

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 XVII/60/II/2016  w sprawie diet dla  , która stanowi załącznik nr 4 

do protokołu.

9. Wolne głosy i wnioski.

Omówiono  kwestię  utworzenia  na  terenie  Osiedla  klubu  seniora,  a  także  ruchu 

samochodowego na ulicy Pustej. W wolnych głosach i wnioskach poruszono również kwestię 

realizacji  w drodze porozumienia z Zakładem Lasów Poznańskich,  zadania  polegającego 

na zakupie i montażu ławek i koszy w pobliżu ulicy Szpaków. Bartłomiej Sita, zwrócił uwagę 

na to, iż Zakład Lasów Poznańskich może zgodzić się na zakup i montaż koszy na śmieci i 

ławek,  jednak kwestię ich utrzymania (w tym usuwania śmieci) może pozostawić Osiedlu 



(ławki i kosze prawdopodobnie wejdą w skład majątku, którym dysponuje Osiedle). Pomimo 

powyższej informacji zebrani nie postanowili zrezygnować z realizacji powyższego zadania.

15.  Zamknięcie sesji.

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

   Protokół sporządził:               Przewodniczący obradom:

       Bartłomiej Sita                      Krzysztof Bartosiak


