Protokół nr 4/2019
IV sesji Rady Osiedla Chartowo
z 11 czerwca 2019 r.

Miejsce obrad - Przedszkole Nr 53 im. Koszałka Opałka (os. Lecha 14, Poznań).
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
Sesja Rady Osiedla Chartowo rozpoczęła się o godzinie 18:15. Sesję otworzył i prowadził
Przewodniczący Rady Osiedla – radny Stanisław Mysior, który stwierdził kworum –
14 radnych obecnych (lista obecności - załącznik nr 1 do protokołu). Na protokolanta sesji
powołano Tomasza Pałaszyńskiego – pracownika Oddziału Obsługi - Nowe Miasto
Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. Do porządku obrad, który stanowi
załącznik nr 2 do protokołu, radna Małgorzata Nowak-Karlińska zgłosiła (i uzasadniła)
poprawkę polegającą na dodaniu punktu 4a. w brzmieniu: „Projekt uchwały w sprawie diet
dla członków organów Osiedla”. Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 14, przeciw: 0, wstrz.
się: 0, dokonała uzupełnienia porządku obrad o punkt 4a.

2. Komunikaty.
W ramach komunikatów:


Przewodnicząca Zarządu Osiedla – radna Małgorzata Nowak-Karlińska – poprosiła
o zapoznanie się z rozesłaną korespondencją, w szczególności z pismem
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” dotyczącym dojazdu do Szkoły
Podstawowej nr 6,



poprosiła o odczytanie pisma mieszkańców dotyczącego zakłócania porządku
na os. Lecha, co następnie uczyniono.

W tym miejscu na obrady stawili się radni Joanna Multaniak i Wojciech Chudy (16 radnych
obecnych). W dalszej kolejności między radnymi wywiązała się dyskusja (na temat
ww. pisma mieszkańców), w czasie której:


radna

Marzena

Cieloszyk

zaproponowała

przekazanie

pisma

do

Komisji

Infrastruktury Osiedlowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Ochrony
Środowiska,


radny Andrzej Kalman wskazał, iż wśród obowiązujących znaków nie ma znaku
zakazu jazdy na deskorolkach i hulajnogach,



radna Koleta Ceglarek zwróciła uwagę na źródła hałasu występujące na terenie
Osiedla,



radna Małgorzata Nowak-Karlińska wskazała, że w piśmie jest mowa o zagrożeniu
bezpieczeństwa – na prośbę mieszkańców trzeba zareagować,



radny Andrzej Kalman omówił istniejącą sytuację na gruncie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym,



radna Marzena Cieloszyk zaproponowała przeprowadzenie wizji lokalnej,



radna

Małgorzata

Nowak-Karlińska

ponownie

wskazała

na

konieczność

zareagowania na pismo mieszkańców,


radny Maciej Szymański wyraził zdziwienie tym, że proponowany w piśmie zakaz jest
aż tak szeroki – wskazał, że problem hałasu w okolicy „Orlego Gniazda” nie został
rozwiązany,



radny Ryszard Musielak przestrzegł, aby „nie wylać dziecka z kąpielą” – nie można
poprzestać jedynie na negatywnej ocenie młodzieży, trzeba pomyśleć nad ofertą dla
niej,



radna

Aldona

Brzezińska

poinformowana,

że

została

poproszona

przez

mieszkańców, aby zobaczyć jak sytuacja wygląda, po czym dokładnie opisała
problem,


radny Andrzej Kalman wskazał, że stworzenie miejsca przeznaczonego do jazdy na
deskorolce na niewiele się zda – zdaniem radnego „na tym polega zabawa,
aby zrobić na złość”,



radny Sławomir Czyżyk wskazał, że problem został zgłoszony przez mieszkańców
i trzeba zareagować,



radna Małgorzata Nowak-Karlińska zaproponowała wystosowanie odpowiedniego
pisma,



radna Marzena Cieloszyk ponownie zaproponowała przeprowadzenie wizji lokalnej.

W dalszej kolejności:


radny Ryszard Musielak zaprosił na spotkanie, podczas którego herpetolog
zaprezentuje referat dotyczący użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie”,



radny Grzegorz Cwojdziński zaprosił na zawody kręglarskie, w których wezmą udział
przedstawiciele chartowskich szkół.

3. Oświadczenia.
Nie wygłoszono

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta
Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku
ekologicznego „Traszki Ratajskie".
Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że dokumentacja sprawy została radnym
przekazana drogą poczty elektronicznej. Po zaprezentowaniu projektu uchwały, odczytano
pismo Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska nr KOS-VI.6121.12.2019 z 20 maja
2019 r. W toku dyskusji:


radny Ryszard Musielak wyraził krytyczne zdanie o projekcie uchwały – przedstawił
poczynione ustalenia dotyczące remontu linii tramwajowej i planowanej wizji lokalnej,
wyraził obawy przez rozjechaniem wyremontowanych alejek parkowych przez
pojazdy wykorzystywane podczas remontu torów,



radny Maciej Szymański wskazał, że prace na trasie tramwajowej rozpoczną się nie
wcześniej niż w 2021 roku,



radny Grzegorz Cwojdziński wyraził zdziwienie tym, że herpetolodzy nie zwracają
uwagi na zanikające (z powodu zarastania) stawy, po czym poparł planowane do
przeprowadzenia w parku prace (szczególnie remont mostków) - tym bardziej, że są
na to zadanie zapewnione środki finansowe,



radny Stanisław Mysior zaapelował, aby nie „przespać” sprawy i podjąć uchwałę,



radny Arkadiusz Rożek w kontekście obaw zaproponował, aby pozytywnie
zaopiniować projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uzgodnienia realizacji
celu publicznego na terenie użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie", a przed
rozpoczęciem prac remontowych trasy tramwajowej udokumentować stan istniejący,
co będzie podstawą do domagania się naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych
podczas prowadzonych prac,



radny Stanisław Mysior zwrócił uwagę na fragment wcześniej odczytanego pisma,
w którym wskazano na obowiązek prowadzenia prac pod nadzorem herpetologa,



radny Ryszard Musielak podniósł, iż trudno zgodzić się na prace remontowe parku
bez wiedzy na temat daty remontu torowiska,



radna Urszula Krupińska wskazała na zły stan parkowych mostków i poparła
planowane prace remontowe.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji i poprawek do zaprezentowanego projektu
uchwały, przystąpiono do głosowania.
Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 13, przeciw: 1, wstrz. się: 2, podjęła uchwałę
nr IV/18/VI/2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego „Traszki
Ratajskie", która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4a. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Po odczytaniu projektu uchwały, wobec braku głosów w dyskusji i poprawek, przystąpiono
do głosowania.
Rada Osiedla, stosunkiem głosów za: 16, przeciw: 0, wstrz. się: 0, podjęła uchwałę
nr IV/19/VI/2019 w sprawie diet dla członków organów Osiedla, która stanowi załącznik nr 4
do protokołu.
5. Przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami
Rady.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla poinformowała o:


posiedzeniu

Zarządu

Osiedla,

podczas

którego

nastąpił

podział

propozycji

budżetowych pomiędzy komisje (celem ich zaopiniowania),


naliczeniu środków finansowych na rok 2020,



limicie diet na rok 2020.

6. Przedstawienie najważniejszych informacji z działalności komisji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych – radna Elżbieta
Ciesielska – poinformowała o:


posiedzeniu

Komisji,

podczas

którego

dokonano

wyboru

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji (Wiceprzewodniczącą Komisji została radna Koleta
Ceglarek),


posiedzeniu Komisji, podczas którego dokonano wstępnej oceny wniosków
budżetowych.

W tym miejscu na obrady stawił się radny Wojciech Szymczak (17 radnych obecnych).
Następnie radna Małgorzata Nowak-Karlińska poinformowała o planowanym spotkaniu
z dyrektorami placówek oświatowych, z którego jednak (ze względu na zbliżający się okres
wakacyjny) zrezygnowano, a także zaprosiła radnych na posiedzenie Zarządu Osiedla, które
odbędzie się 19 czerwca 2019 roku.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Spraw
Społecznych – radna Elżbieta Ciesielska – zaprosiła na posiedzenie Komisji, które odbędzie
się 18 czerwca 2019 roku.
Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że odbyło się jedno posiedzenie Komisji
Infrastruktury

Osiedlowej,

Bezpieczeństwa

i

Porządku

Publicznego

oraz

Ochrony

Środowiska, podczas którego na stanowisko Przewodniczącego Komisji wybrano radnego
Sławomira Czyżyka. Wiceprzewodniczącym Komisji został radny Piotr Borkowski.

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Infrastruktury Osiedlowej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego poinformował, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się
po zakończeniu sesji.
7. Wolne głosy i wnioski.
W ramach wolnych głosów i wniosków:


radny Ryszard Musielak - z uwagi na dużą liczbę nowych osób w Radzie Osiedla zaproponował, aby przed każdym radnym znalazła się wizytówka,



radny Maciej Szymański poruszył tematy:
o fatalnego stanu schodów przy przystanku tramwajowym na os. Lecha,
o przycięcia drzewa mirabelkowego rosnącego w okolicy ww. przystanku,



radny Grzegorz Cwojdziński poinformował, że odbyła się druga w tym roku wycieczka
seniorów z terenu Chartowa (informacji uzupełniającej udzieliła radna Urszula
Krupińska),



radny Wojciech Szymczak przedstawił wnioski zgłoszone podczas spotkania z cyklu
„Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”,



radna Marzena Cieloszyk zapytała o zmianę protokołu uzgodnień zawartego
z Zarządem Dróg Miejskich, po czym między radnymi wywiązała się krótka dyskusja
poświęcona tematom drogowym,



radna Aldona Brzezińska powróciła do tematu pisma mieszkańców dotyczącego
problemu deskorolek – zaproponowała wystosowanie odpowiedniego pisma przez
Radę Osiedla do ZDM,



radna

Małgorzata

Nowak-Karlińska

wyjaśniła

zasady związane

z obiegiem

korespondencji,


radny Wojciech Chudy:
o odnosząc się do pisma Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
dotyczącego dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 6 zaapelował, aby Rada
Osiedla brała czynny udział w uzgodnieniach (w tym miejscu radna
Małgorzata Nowak-Karlińska wskazała, że Rada otrzymała pismo jedynie do
wiadomości – w przypadku zaproszenia przez Prezydenta Miasta Poznania,
radni mogą brać udział w konsultacjach),
o poinformował o zgłoszeniu mieszkańca w sprawie zmniejszenia liczby miejsc
parkingowych na os. Czecha w kontekście remontu torowiska, po czym
wyraził wolę zmiany projektu inwestycji,



radny Ryszard Musielak wyraził żal z powodu braku informacji na temat wycieczek
dla seniorów – w odpowiedzi radna Małgorzata Nowak-Karlińska zachęciła radnego

do czytania „Głosu Chartowa”, gdyż tam informacje na temat wycieczek były, są
i będą umieszczane.
8. Zamknięcie sesji.
O godzinie 19:40 Przewodniczący Rady Osiedla dokonał zamknięcia IV sesji Rady Osiedla
Chartowo.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:

Przewodniczący obradom:

(-) Tomasz Pałaszyński

(-) Stanisław Mysior

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW RADY OSIEDLA CHARTOWO
NA SESJI W DNIU 11 CZERWCA 2019 R.

Lp.
1.

Nazwisko i imię
BORKOWSKI Piotr Tadeusz

2.

BRZEZIŃSKA Aldona Maria

OBECNA

3.

CEGLAREK Koleta Paula

OBECNA

4.

CHUDY Wojciech Adam

OBECNY

5.

CIELOSZYK Marzena Barbara

OBECNA

6.

CIESIELSKA Elżbieta Maria

OBECNA

7.

CWOJDZIŃSKI Grzegorz Klemens

OBECNY

8.

CZYŻYK Sławomir Przemysław

OBECNY

9.

GROCHOWSKI Grzegorz Jan

10.

KALMAN Andrzej

OBECNY

11.

KRUPIŃSKA Urszula Leokadia

OBECNA

12.

KUBIAK Krzysztof

OBECNY

13.

MULTANIAK Joanna

OBECNA

14.

MUSIELAK Ryszard Wojciech

OBECNY

15.

MYSIOR Stanisław Kazimierz

OBECNY

16.

NOWAK-KARLIŃSKA Małgorzata

OBECNA

17.

PILARCZYK Ewa Małgorzata

18.

ROŻEK Arkadiusz Paweł

OBECNY

19.

SZYMAŃSKI Maciej Grzegorz

OBECNY

20.

SZYMCZAK Wojciech Jan

OBECNY

21.

ŚWITALSKA Elżbieta

Podpis
NIEOBECNY

NIEOBECNY

NIEOBECNA

NIEOBECNA

Przewodniczący
Rady Osiedla Chartowo

Poznań, dnia 4 czerwca 2019 r.

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1154/V/2010 Rady Miasta Poznania
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Chartowo
zwołuję
IV sesję Rady Osiedla Chartowo,
która odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00
w Przedszkolu Nr 53 im. Koszałka Opałka (Poznań, os. Lecha 14)

Porządek obrad:
1.

Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.

2.

Komunikaty.

3.

Oświadczenia.

4.

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego
„Traszki Ratajskie".

5.

Przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6.

Przedstawienie najważniejszych informacji z działalności komisji.

7.

Wolne głosy i wnioski.

8.

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Osiedla Chartowo
(-) Stanisław Mysior

