
Protokół nr 9/2016

XX sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

z 11 sierpnia 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. 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 zaproszeniu na spotkanie organizowane przez Miejską 

Radę  Seniorów  (Osiedle  będzie  reprezentował  Roman  Mikołajewicz).  Następnie 

przedstawiono  informację  o  dożynkach  miejskich.  Dionizy  Radojewski  przedstawił 

sprawozdanie  ze  spotkania  z  przedstawicielami  Zarządu  Zieleni  Miejskiej  poświęconego 

dokumentacji  projektowej  parku  przy  ul.  Browarnej.  Jarosław  Klessa  zwrócił  uwagę 

na  powolna  realizację  przez  Zarząd  Zieleni  Miejskiej  inwestycji  polegającej  na  budowie 

siłowni  zewnętrznej  przy  ulicy  Wandy.  Przewodniczący  Rady  poinformował  o  terminach 

festynów, które odbędą się 3 i 24 września.

3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania umieszczenia przy ul. Haliny zabudowy 

kontenerowej (modułowej) w ramach rozbudowy przychodni NZOZ PLR Alterida.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały,  w  której  postanowiono  negatywnie 

zaopiniować umieszczenie  przy  ul.  Haliny  zabudowy  kontenerowej.  Stanisław  Schupke 

oznajmił,  iż  należy  zwrócić  uwagę  nie  tylko  na  negatywne  opinie  osób  mieszkających 

w sąsiedztwie przychodni ale także mieszkańców pozostałych części osiedla, którym może 

zależeć na rozbudowie. Radni uznali, iż starali się uzyskać jak najwięcej opinii w powyższej 

kwestii  –  większość  z  nich  była  negatywna.  Przewodniczący  Rady  poddał  uchwałę 

pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

- za – 9 głosów, 

- przeciw – 1 głos,



- wstrzymało się – 1 głos.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XX/70/II/2016  w  sprawie zaopiniowania  umieszczenia 

przy ul. Haliny zabudowy kontenerowej (modułowej) w ramach rozbudowy przychodni NZOZ 

PLR Alterida., która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2017 r..

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

przeszli do głosowania.

Wyniki głosowania:

- za – 9 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 2 głosy.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XX/71/II/2016  w  sprawie projektu  planu  wydatków  na  2017 

r.           , która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

5. 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 – 10 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 1 głos.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XX/72/II/2016  w  sprawie zmian  w  planie  wydatków  Osiedla 

na 2016 r., która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla 

na rok 2016 z 14 lipca 2016 r.

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

przeszli do głosowania.

Wyniki głosowania:

- za – 11 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła  uchwałę  nr  XX/73/II/2016  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  zmian  w planie 

wydatków  Osiedla  na  rok  2016  z  14  lipca  2016  r., która  stanowi  załącznik 

nr 6 do protokołu.



7. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  listy  zadań  remontowych  w  placówkach 

oświatowych na 2017 r.

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

przeszli do głosowania.

Wyniki głosowania:

- za – 11 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XX/74/II/2016  w  sprawie  ustalenia  listy  zadań  remontowych 

w placówkach oświatowych na 2017 r., która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

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

remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r.

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

przeszli do głosowania.

Wyniki głosowania:

- za – 11 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XX/75/II/2016 w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac 

remontowych  miejskich  chodników  oraz  dróg  wewnętrznych  i  gminnych  na  2017  r., 

która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Zarządu  Dróg  Miejskich 

o  nadanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  rozbudowy układu 

drogowego w rejonie Zielińca.

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

przeszli do głosowania:

Wyniki głosowania:

- za – 11 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła  uchwałę  nr  XX/76/II/2016  w sprawie  zaopiniowania  wniosku  Zarządu Dróg 

Miejskich  o  nadanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  rozbudowy  układu 

drogowego w rejonie Zielińca, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  uchwały  Rady  Miasta  Poznania 

w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych 

w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.



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

przeszli do głosowania:

Wyniki głosowania:

- za – 10 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 1 głos.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XX/77/II/2016  w  sprawie  zaopiniowania  uchwały  Rady  Miasta 

Poznania  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych 

w  szkołach  podstawowych  na  terenie  miasta  Poznania, która  stanowi  załącznik  nr  10 

do protokołu.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  zmiany  organizacji  ruchu 

na ul. Warszawskiej.

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

przeszli do głosowania:

Wyniki głosowania:

- za – 10 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 1 głos.

Rada podjęła uchwałę nr XX/78/II/2016 w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu 

na ul. Warszawskiej, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

12. Projekt  uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla  do wydawania opinii 

oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektów dokumentacji technicznej.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały.  W  wyniku  przeprowadzonej  dyskusji 

radni  uznali,  iż  nie  będą  podejmowali  ww.  uchwały.  Ustalono,  iż  w  przypadku  nagłej 

konieczności wydania opinii zostanie zwołana sesja nadzwyczajna.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  zmiany  organizacji  ruchu 

na ul. Pustej.

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

przeszli do głosowania:

Wyniki głosowania:

- za – 11 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada podjęła uchwałę nr XX/79/II/2016 w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu 

na ul. Pustej, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.



14. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  rewaloryzacji  parku 

przy ul. Browarnej.

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

przeszli do głosowania:

Wyniki głosowania:

- za – 11 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XX/80/II/2016  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  rewaloryzacji 

parku przy ul. Browarnej., która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

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

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie:

Wyniki głosowania:

- za – 11 głosów, 

- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

Rada  podjęła  uchwałę  nr  XX/81/II/2016 w  sprawie  diet  dla  członków  Organów  Osiedla, 

która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

16. Wolne głosy i wnioski.

Dyskutowano na temat organizacji festynów zaplanowanych na wrzesień br. 

17. Zamknięcie sesji.

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

za przybycie.

    Protokół sporządził:               Przewodniczący obradom:

     (-) Bartłomiej Sita                  (-) Krzysztof Bartosiak



Przewodniczący                   Poznań, 11 sierpnia 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

XX sesję Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,

która odbędzie się 11 sierpnia 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  zaopiniowania  umieszczenia  przy  ul.  Haliny  zabudowy 

kontenerowej (modułowej) w ramach rozbudowy przychodni NZOZ PLR Alterida.

4. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2017 r.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.

6. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  Osiedla 

z 14 lipca 2016 r.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  listy  zadań  remontowych  w  placówkach 

oświatowych na 2017 r.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  listy  priorytetów  w  zakresie  prac  remontowych 

miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r.

9. Projekt  uchwały w sprawie  zaopiniowania wniosku Zarządu Dróg Miejskich o nadanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu drogowego w rejonie 

Zielińca.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Poznania 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na terenie miasta Poznania.

11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Warszawskiej.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Zarządu  Osiedla  do  wydawania  opinii 

oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej.

13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Pustej.

14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rewaloryzacji parku przy ul. Browarnej.

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

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
                              Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

                (-) Krzysztof Bartosiak


