Protokół nr 7/2016
XVIII sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 16 czerwca 2016 r.
Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Szpaków 1.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
Sesja rozpoczęła się o godz. 18:30. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Krzysztof
Bartosiak. Na wstępie powitał wszystkich radnych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził kworum, w chwili rozpoczęcia
sesji obecnych było 11 radnych. W obradach uczestniczyli mieszkańcy Osiedla AntoninekZieliniec-Kobylepole. Na sesji obecny był także Radny Miasta Poznania Marek Sternalski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na wniosek Przewodniczącego Rady na protokolanta powołano Kamila Górskiego pracownika Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, stanowiący załącznik
nr 2 do protokołu, do którego wniesiono zmiany, a następnie przyjęto jednogłośnie.
O godz. 18:40 i 18:50 przybyło kolejnych dwóch radnych.
2. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował o propozycji Aquanetu S.A. dotyczącej planów
inwestycyjnych na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole (w późniejszym terminie
będą one dostępne na stronie internetowej ww. jednostki). Przewodniczący Rady
poinformował

również

o spotkaniu z Dyrektorem Zakładu

Lasów Poznańskich,

w którym uczestniczyli także radni Rady Miasta Poznania z Komisji Polityki Przestrzennej
i przedstawił ustalenia tego spotkania. Roman Mikołajewicz poinformował zebranych
o rezultatach spotkania z Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych. Dionizy Radojewski
oznajmił, iż kwestia przepływu informacji pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich a Radą Osiedla
wymaga zdecydowanej poprawy. Zwrócono również uwagę na konieczność przesyłania na
skrzynkę

mailową

Osiedla

skanów

zwrotek,

które

powróciły

z

jednostek,

do których Osiedle wysyłało pisma. Następnie poinformowano zebranych o remontach
poszczególnych ulic i przedstawiono informację o ich kosztach. Ponadto, przedstawiono plan
realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich zadania polegającego na przebudowie przystanków
na ulicy Kobylepole.

3. Projekt uchwały w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami w sprawie
rozbudowy NZOZ Alterida oraz rozwiązań komunikacyjnych na ul. Pustej.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że problem rozwiązań komunikacyjnych ul. Pustej należy
rozpatrywać w szerszym aspekcie, gdyż nie tylko w tej lokalizacji, ale także
w jej sąsiedztwie dostrzegalne jest duże obciążenie ruchem samochodowym. W ramach
burzliwej wymiany zdań radnych z obecnymi na sesji mieszkańcami Osiedla ustalono,
że wspomniane spotkanie odbędzie się w terminie 4-7 lipca 2016 r. (dokładna data zostanie
ustalona w terminie późniejszym). Dionizy Radojewski poinformował zebranych, że Wydział
Transportu i Zieleni rozważa problem rozwiązań komunikacyjnych ulicy Pustej w szerszym
ujęciu, zwracając uwagę na ich wpływ na ruch samochodowy w ulicach Ludmiły
oraz Wiesławy.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 13 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XVIII/61/II/2016 w sprawie

zorganizowania spotkania

z mieszkańcami w sprawie rozbudowy NZOZ Alterida oraz rozwiązań komunikacyjnych
na ul. Pustej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.
(zwiększenie obszaru, na którym ZLP dokona montażu ławeczek drewnianych
i koszy – teren o oznaczeniach: obr/ark 08/09, działka 17/8 oraz Obr/ark 08/11
działka 1/3).
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 13 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XVIII/62/II/2016 w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla
na 2016 r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
5. Projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

lokalizacji

kompleksu

sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Majakowskiego oraz rewitalizacji kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Radny Miasta Poznania Marek Sternalski poinformował zebranych, iż źródłem niniejszego
tematu jest pismo od jednego z mieszkańców Osiedla zawierającego prośbę o inwestycję
o charakterze rekreacyjno-sportowym (plac zabaw, siłownia, boisko etc.). Wskutek poprawki
do budżetu Miasta wspomniana inicjatywa została wdrożona do realizacji. Marek Sternalski
w szczegółach przedstawił kolejne etapy realizacji powyższego przedsięwzięcia. Ponadto,
w obliczu budowy obiektu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Majakowskiego, Radny Miasta
Poznania nie wykluczył zasadności rewitalizacji boiska znajdującego się przy ul. Szpaków.

Zebrani mieszkańcy wyrazili swoje niezadowolenie wobec propozycji rewitalizacji boiska
na ul. Szpaków, zwracając uwagę na wątpliwości co do bezpieczeństwa tego miejsca,
a także negatywnie oceniając istniejącą infrastrukturę (jako przykład podano brak
oświetlenia) w pobliżu powyższej lokalizacji. Między Radnymi Osiedla a przybyłymi na sesję
mieszkańcami wywiązała się burzliwa dyskusja. W jej toku Kamil Górski kilkukrotnie apelował
o zachowanie porządku obrad i dążeniu do merytorycznej dyskusji. Głos zabrał Marek
Sternalski wnosząc o spokój i prowadzenie racjonalnej wymiany zdań, podkreślając
także znaczenie porozumienia między mieszkańcami a Radą Osiedla dla realizacji
przedmiotowej inwestycji. W toku narastającej wymiany zdań mieszkańcy zarzucili Radzie
Osiedla brak współpracy w kwestiach związanych z lokalizacją kompleksu rekreacyjnosportowego

przy

ul.

Majakowskiego

(brak

informacji,

niejasne

komunikaty

w powyższej sprawie). Niektórzy z obecnych mieszkańców podnieśli zarzut odnoszący się
do niewłaściwego gospodarowania pieniędzmi w ramach wyżej wymienionej inwestycji.
Mieszkańcy zgłosili też swoje obawy co do finansowania domniemanej rewitalizacji boiska
przy

ul.

Szpaków

ze

środków

przeznaczonych

na

realizację

inwestycji

przy

ul. Majakowskiego. Na powyższe zarzuty radni odpowiedzieli twierdzeniem o braku
jakichkolwiek podstaw do wysuwania tego typu oskarżeń.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 8 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 5 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XVIII/63/II/2016 w sprawie zaopiniowania lokalizacji kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Majakowskiego oraz rewitalizacji kompleksu sportoworekreacyjnego przy ul. Szpaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.

6. Projekt

uchwały

w

sprawie

zorganizowania

spotkania

informacyjnego

z mieszkańcami w sprawie utworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy ulicy Majakowskiego oraz rewitalizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy ul. Szpaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 13 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Rada

podjęła

uchwałę

nr

XVIII/64/II/2016

w

sprawie

zorganizowania

spotkania

informacyjnego z mieszkańcami w sprawie utworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy

ulicy

Majakowskiego

oraz

rewitalizacji

kompleksu

sportowo-rekreacyjnego

przy ul. Szpaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
7. Dyskusja

i

ewentualne

podjęcie

uchwały

opiniującej

projekt

zarządzenia

Prezydenta Miasta Poznania w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta.
Biorąc

pod

uwagę

brak

zamiarów

Osiedla

do

wzięcia

udziału

w

konkursie

na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, radni w toku krótkiej dyskusji jednogłośnie uznali,
że niniejszy punkt nie będzie przedmiotem obrad.
8. 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 XVIII/65/II/2016 w sprawie diet dla członków Organów Osiedla,
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
9. Wolne głosy i wnioski.
Jeden z mieszkańców zaapelował o podjęcie kroków w sprawie przejścia dla pieszych przy
placówce oświatowej przy ul. Piwnej mając na względzie bezpieczeństwo pieszych.
Hanna Grobelna poinformowała o zbliżających się festynach na terenie Osiedla AntoninekZieliniec-Kobylepole, a także przekazała kilka uwag dotyczących konkursu „Zielony Poznań”.
Dionizy Radojewski przekazał informację o możliwości odbioru 10 tys. torebek na psie
nieczystości, wskazał również potrzebę wymiany tablicy informacyjnej znajdującej się
na ul. Majakowskiego.
10. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XVIII sesję i podziękował wszystkim zebranym
za przybycie.
Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Kamil Górski

(-) Krzysztof Bartosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznań, 15 czerwca 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
XVIII sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,
która odbędzie się 16 czerwca 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. Projekty uchwał w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami w sprawie
rozbudowy NZOZ Alterida oraz rozwiązań komunikacyjnych na ulicy Pustej.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.
(zwiększenie obszaru, na którym ZLP dokona montażu ławeczek drewnianych
i koszy -

teren o oznaczeniach: obr/ark 08/09, działka 17/8 oraz obr/ark 08/11

działka 1/3).

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy ulicy Majakowskiego oraz rewitalizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy ul. Szpaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

6. Projekt uchwały w sprawie zorganizowania spotkania informacyjnego z mieszkańcami
w sprawie utworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Majakowskiego
oraz

rewitalizacji

kompleksu

sportowo-rekreacyjnego

przy

ul.

Szpaków

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
7. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały opiniującej projekt zarządzenia Prezydenta
Miasta

Poznania

w

sprawie

organizacji

konkursu

na

dofinansowanie

zadań

inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta.
8. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

