Data wpływu: 16 listopada 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIII/99/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2017 r.
Na podstawie § 28 ust. 3 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
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 224, poz. 4527), uchwala się co następuje:

§1
1. Środki finansowe w wysokości 40.000 zł z zadania „Wymiana pieca kuchennego na piec
konwekcyjny” w Przedszkolu nr 4 przenosi się na zadanie „Wymiana podłóg w salach
i zakończenie wymiany starego ogrodzenia” w Przedszkolu nr 4.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.
§2
1. Środki finansowe w wysokości 10.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Utrzymanie
terenu przekazanego Osiedlu do korzystania”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych.
§3
1. Środki finansowe w wysokości 20.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Naprawa
parkingu przy ul. Szpaków”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Krzysztof Bartosiak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

w sprawie: zmian w projekcie planu wydatków na 2017 r.

W związku z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącym,

że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu
budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XXIII/100/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.

Na podstawie § 28 ust. 3 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
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 224, poz. 4527), uchwala się co następuje:

§1
1. Środki finansowe w wysokości 2.100 zł z zadania „Montaż stołu do tenisa stołowego
na terenie Darzyboru” przenosi się na zadanie „Przeniesienie stołu do tenisa stołowego
z boiska w Zielińcu na teren przy ul. Darniowej (obręb Główieniec, ark. 07, dz. nr 5)
wraz z montażem”.
2. Realizacja zadania nastąpi w drodze porozumienia z Zakładem Lasów Poznańskich.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Krzysztof Bartosiak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

w sprawie: zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.

W związku z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącym,

że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu
budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

Data wpływu: 14 listopada 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIII/101/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 10 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016
z 13 października 2016 r..
Na podstawie § 28 ust. 3 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
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 224, poz. 4527), uchwala się co następuje:

§1
W

uchwale

Nr

XXII/91/II/2016

Rady

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

z 13 października 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Środki finansowe w wysokości 4.000 zł z zadania „Opracowanie projektu siłowni
zewnętrznej z elementami placu zabaw (obręb Kobylepole, arkusz 09, działka 9/5)”
przenosi się na zadanie „Zakup mebli do wyposażenia sali” w Szkole Podstawowej
nr 55.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Krzysztof Bartosiak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016
z 13 października 2016 r..

W związku z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącym,

że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu
budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

Data wpływu: 18 listopada 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIII/101/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie

ustalenia ostatecznej listy zadań priorytetowych w zakresie budowy,
przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019.

Na podstawie § 28 ust. 1 uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia
2010

r.

w

sprawie

uchwalenia

Statutu

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 224, poz. 4527), w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 i § 3 ust. 2 pkt 2
uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla
oraz

szczegółowych

uprawnień

do

prowadzenia

gospodarki

finansowej

przez

osiedla,

uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się ostateczną listę zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy,
modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016 - 2019:
1) budowa ulicy Władymira, zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną w ramach
środków wolnych na 2016 r. za kwotę 272.250 zł;
2) budowa ulicy Świętochny, zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną
w ramach środków wolnych na 2016 r. za kwotę 247.500 zł;
3) budowa ulicy Dobrochny, zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną
w ramach środków wolnych na 2016 r. za kwotę 193.250 zł;
4) budowa ulicy Dobrowita, zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną w ramach
środków wolnych na 2016 r. za kwotę 318.750 zł;
5) budowa ulicy Miłowita, zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną w ramach
środków wolnych na 2016 r. za kwotę 649.000 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Krzysztof Bartosiak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań priorytetowych w zakresie budowy,
przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września
2015 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami przeznaczonymi na budowę, przebudowę,
modernizację dróg oraz oświetlenia oraz § 3 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym gospodarowanie środkami,
o których mowa w ust. 1, realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia
środków oraz sposobu ich wydatkowania, w tym zamiaru przekazania realizacji zadania wydziałowi
lub jednostce organizacyjnej Miasta, w związku z zarządzeniem Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych
Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości określającym zasady planowania zadań
w ramach środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

Data wpływu: 16 listopada 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIII/103/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.

Na podstawie § 28 ust. 3 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
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 224, poz. 4527), uchwala się co następuje:

§1
1. Środki finansowe w wysokości:
1) 62.874 zł z zadania „Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Darzyborskiej
na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego”;
2) 49.139

zł

z

zadania

„Budowa

chodnika

wraz

z

platformą

przystankową

w ul. Kobylepole na odc. od skrzyżowania ul. Kobylepole z Wilczą do przystanku
autobusowego Kobylepole NŻkierunek Rondo Rataje”;

3) 40.000 zł z zadania „Budowa platformy przystankowej w ul. Kobylepole
na odc. od skrzyżowania ul. Kobylepole z Wilczą do przystanku autobusowego
Kobylepole NŻ kierunek Rondo Rataje”
przenosi się na zadanie „Budowa ulicy Dobrowita” (zadanie priorytetowe w zakresie
budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019).
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Krzysztof Bartosiak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

w sprawie: zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.

W związku z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącym,

że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu
budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

