
Protokół nr 8/2016

XIX sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

z 14 lipca 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 8 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 przyjęto jednogłośnie.

2. Komunikaty.

Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich 

w dniu 8 lipca br.,  w trakcie którego zwrócono uwagę na konieczność dokonania  zmian 

w przeznaczeniu  środków przekazanych  ww.  jednostce  na realizację  zadań  wskazanych 

w planie wydatków Osiedla na 2016 r.. W trakcie powyższego spotkania ustalono, iż zmian 

wymaga również uchwała w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych 

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

Następnie  przedstawiono  informację  o  dostarczeniu  sześćdziesięciu  trzech  zgłoszeń 

do  konkursu  „Zielony  Poznań”,  spośród  których  trzy  zostały  wytypowane  do  etapu 

ogólnomiejskiego.

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

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radni, po zapoznaniu się z projektem, 

przeszli do głosowania:

Wyniki głosowania:

- za – 8 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XIX/66/II/2016  w  sprawie zmian  w  planie  wydatków  Osiedla 

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



4. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  listy  priorytetów 

w  zakresie  prac  remontowych  miejskich  chodników  oraz  dróg  wewnętrznych 

i gminnych na 2016 r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radni, po zapoznaniu się z projektem, 

przeszli do głosowania:

Wyniki głosowania:

- za – 8 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę  nr  XIX/67/II/2016 w sprawie ustalenia priorytetów w zakresie prac 

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

która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

5. 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 – 0 głos.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XIX/68/II/2016 w sprawie  diet  dla  członków Organów Osiedla, 

która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

6. Dyskusja  i  ewentualne  podjęcie  uchwały  opiniującej  projekt  zarządzenia 

Prezydenta Miasta Poznania w sprawie organizacji  konkursu na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  pismo  Wydziału  Wspierania  Jednostek  Pomocniczych 

nr  WJPM-III.3031.5.2016  z  6  czerwca  2016  r.,  w  którym  przedstawiono  najistotniejsze 

zmiany w organizacji konkursu, które zostaną wprowadzone przedmiotowym zarządzeniem. 

W trakcie  przeprowadzonej  dyskusji  radni  uznali,  iż  regulacje  zawarte  w proponowanym 

zarządzeniu  wpłyną  korzystnie  na  organizację  konkursu.  W  związku  z  powyższym 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:

Wyniki głosowania:

- za – 8 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XIX/69/II/2016  opiniującej projekt zarządzenia Prezydenta Miasta 

Poznania  w  sprawie  organizacji  konkursu  na  dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych 

jednostek pomocniczych Miasta, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.



7. Dyskusja na temat przekazania Straży Miejskiej oraz Policji  środków na 2017 r.

W  wyniku  przeprowadzonej  dyskusji  radni  uznali  za  zasadne  ujęcie  w  projekcie  planu 

wydatków na 2017 r. środków, które zostaną przeznaczone dla Straży Miejskiej oraz Policji. 

Podkreślono  jednak,  iż  powyższe  zdanie   nie  musi  być  podzielane  przez  radnych 

nieobecnych na sesji i pewnie powyższy temat będzie jeszcze przedmiotem dyskusji.

8. Dyskusja na temat budowy przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  obiektów 

sportowo – rekreacyjnych przy ulicy Majakowskiego oraz Szpaków.

Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych,  iż  pismem  Zarządu  z  dnia  7  lipca  br., 

przekazano  Poznańskim  Ośrodkom  Sportu  i  Rekreacji  uwagi  mieszkańców  dotyczące 

budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Majakowskiego.  

9. Wolne głosy i wnioski.

Dyskutowano  na  temat  remontu  elewacji  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  87, 

a także o konieczności przycięcia gałęzi drzew znajdujących się w pobliżu ww. placówki. 

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XIX sesję i podziękował wszystkim zebranym 

za przybycie.

    Protokół sporządził:               Przewodniczący obradom:

     (-) Bartłomiej Sita                   (-) Krzysztof Bartosiak



Przewodniczący                        Poznań, 12 lipca 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

XIX sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,

która odbędzie się 14 lipca 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. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie 

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

5. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

6. Dyskusja  i  ewentualne  podjęcie  uchwały  opiniującej  projekt  zarządzenia  Prezydenta 

Miasta  Poznania  w  sprawie  organizacji  konkursu  na  dofinansowanie  zadań 

inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta.

7. Dyskusja na temat przekazania Straży Miejskiej oraz Policji środków na 2017 r.

8. Dyskusja  na  temat  budowy  przez  Poznańskie  Ośrodki  Sportu  i  Rekreacji  obiektów 

sportowo-rekreacyjnych przy  ulicy Majakowskiego oraz Szpaków (w związku z listem 

mieszkańców).                  

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

                              Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

                 (-) Krzysztof Bartosiak


