Protokół nr 7/2016
VII sesji Rady Osiedla Głuszyna
z 25 lutego 2016 r.

Miejsce obrad - Przedszkole nr 17, ul. Głuszyna 206A.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
Sesja rozpoczęła się o g. 17:10. Sesję Rady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Pan
Henryk Kania. Na wstępie powitał wszystkich radnych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził kworum, w sesji brało udział
15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na wniosek Przewodniczącego Rady na protokolanta powołano Katarzynę Hoffmann pracownika Oddziału Obsługi Nowe Miasto.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady autopoprawką zmienił kolejność punktu 8 na punkt 2, który
został przyjęty jednogłośnie.

3. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta
Poznania w sprawie zmiany nazwy części ulicy Silniki na aleję gen. Andrzeja
Błasika.
W związku z pismem Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w którym
to jednostka zwróciła się do Rady Osiedla o zaopiniowanie zmiany nazwy części ulicy Silniki
na aleję generała Andrzeja Błasika, Przewodniczący Rady Osiedla otworzył dyskusję.
Zaproszeni mieszkańcy z terenu osiedla oraz przedstawiciele 31 Bazy Lotnictwa
Taktycznego przedstawili swoje opinie na powyższy temat. Wniosek został wystosowany
do GEOPOZ-u przez Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej, Stowarzyszenie Byłych
Pilotów 62(3) Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa
Wojskowego „Krzesiny”. Przedstawiciele 31 Bazy Lotnictwa przedstawili osobę generała
Andrzeja Błasika. Proszą Radę Osiedla Głuszyna o pozytywne zaopiniowanie proponowanej
nazwy. Pan Stanisław Opiekulski uważa, że mieszkańcy powinni być zaszczyceni,
że na terenie osiedla została przedstawiona propozycja nadania nazwy ulicy im. generała
Andrzeja Błasika. Pani Danuta Dytkowska uważa natomiast, że nie ma potrzeby zmiany
nazwy ulicy, dla mieszkańców generał nie zasłużył się dla osiedla. Pan Włodzimierz
Smołucha stwierdza, że cała ta sytuacja nie potrzebnie rodzi pomiędzy mieszkańcami
awanturę. Do rozmowy włączył się Przewodniczący Rady Osiedla, który przedstawił swoją

opinię. Uważa, że obecna nazwa ulicy jest nazwą neutralną i nie jest związana z polityką.
Zdaniem radnego Adama Krzyżaniaka proponowana nazwa powinna zostać nadana ulicy,
która jeszcze nie posiada nazwy. Podsumowując radni wysłuchali opinii mieszkańców
i nie zgadzają się ze zmianą nazwy części ulicy Silniki na aleję generała Andrzeja Błasika,
a uwagi zostaną przedstawione i stanowić będą załącznik do uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 9 głosów,

-

przeciw – 3 głosów,

-

wstrzymało się – 3 głosów.

Uchwała nr VII/26/V/2016 Rady Osiedla Głuszyna w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany nazwy części ulicy Silniki na aleję gen. Andrzeja
Błasika stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Osiedla zarządził 7 minutową przerwę.
4. Projekt

uchwały

w

sprawie

ustalenia

harmonogramu

sesji

Rady

oraz

harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2016.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 15 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Uchwała nr VII/27/V/2016 Rady Osiedla Głuszyna w sprawie ustalenia harmonogramu sesji
Rady oraz harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2016 stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie
w wieloletnim planie inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2016-2025 budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
Przewodniczący Rady zainicjował dyskusję w tej sprawie, podczas której ustalono, że radni
nagłośnią temat i powiadomią mieszkańców o możliwości składania wniosków. Radni
odstąpili od podjęcia uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności
Zarządu Osiedla za rok 2015.

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Zarządu Osiedla, który przedstawił
zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla za 2015 rok. Treść sprawozdania
stanowi załącznik do uchwały.
Przewodniczący Rady Osiedla zapytał obecnych czy mają pytania do przedstawionego
sprawozdania. Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec
czego Przewodniczący Rady Osiedla odczytał projekt uchwały, a następnie poddał
pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 15 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Uchwała nr VII/28/V/2016 Rady Osiedla w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z działalności Zarządu Osiedla za rok 2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby przeprowadzić zmiany w planie wydatków
na 2016 rok polegające na przeniesieniu środków finansowych z zadania „Wykonanie nowej
nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na terenie OSIR Głuszyna” na nowe zadanie
„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Głuszyna
od nr 216 do 220”. Nikt z zebranych nie wniósł uwag, wobec czego Przewodniczący Rady
przedstawił projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie:
Wyniki głosowania:
-

za – 15 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Uchwała nr VII/29/V/2016 Rady Osiedla w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok
2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
8. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
-

za – 15 głosów,

-

przeciw – 0 głosów,

-

wstrzymało się – 0 głosów.

Uchwała nr VII/30/V/2016 Rady Osiedla Głuszyna w sprawie diet dla członków organów
Osiedla stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
9. Wolne głosy i wnioski.
Radna Stanisława Sezonowicz zrelacjonowała wydarzenia jakie odbyły się dla seniorów
z terenu osiedla.
Radny Wojciech Wilczyński – przygotuje pismo do Zarządu Dróg Miejskich o ustawienie
lustra drogowego przy wyjeździe z bloków komunalnych w celu bezpiecznego wyjazdu oraz
zgłosił wniosek o sfinansowanie sztandaru dla Straży Pożarnej z Osiedla Głuszyna
na 70 lecie powstania straży.
Henryk Kania przypomniał o przesłanej informacji z Gabinetu Prezydenta o zmianie terminu
spotkania Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami osiedla oraz o zaktualizowaniu
tematów spotkania.
10. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19.50 zamknął
VII sesję Rady Osiedla Głuszyna.

Protokolant:
(-)Katarzyna Hoffmann

Przewodniczący Rady Osiedla:
(-)Henryk Kania

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna

Poznań, 18.02.2016 r.

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1141/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Głuszyna

zwołuję
VII sesję Rady Osiedla Głuszyna,

która odbędzie się 25 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00
w Przedszkolu Nr 17 „IKAREK” , ul.Głuszyna 206 A Poznań

Porządek obrad:
11. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
12. Przyjęcie porządku obrad.
13. Projekt

uchwały

w

sprawie

ustalenia

harmonogramu

sesji

Rady

oraz

harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2016.
14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie
w wieloletnim planie inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2016-2025 budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności
Zarządu Osiedla za rok 2015.
16. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.
17. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
18. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Miasta Poznania w sprawie zmiany nazwy części ulicy Silniki na aleję gen.
Andrzeja Błasika.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący

Rady Osiedla Głuszyna
(-)Henryk Kania
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