Data wpływu: 14 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIV/104/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 8 grudnia 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 45.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Naprawa
nawierzchni istniejących parkingów leśnych”.
2. Realizacja zadania nastąpi w drodze porozumienia z Zakładem Lasów Poznańskich.
§2
1. Środki finansowe w wysokości 35.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Wykonanie
projektu i budowa placu rekreacyjnego przy ul. Darniowej”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zakład Lasów Poznańskich.
§3
1. Środki finansowe w wysokości 10.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Wykonanie
projektu chodnika na ul. Wandy”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.
§4
1. Środki finansowe w wysokości 3.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Opracowanie
koncepcji poprawy bezpieczeństwa na ul. Darniowej”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.
§5
1. Środki finansowe w wysokości 50.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Rozbudowa
obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

§6
1. Środki finansowe w wysokości 2.000 zł z zadania „Rozgrywki ligi osiedlowej” przenosi
się na zadanie „Organizacja zajęć dziennikarskich”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa nr 55).
§7
1. Środki finansowe w wysokości 35.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Budowa
płotu przy Szkole Podstawowej nr 55 (od strony ul. Szpaków)”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa nr 55).
§8
1. Środki finansowe w wysokości 8.000 zł z zadania „Rozgrywki ligi osiedlowej” przenosi
się na zadanie „Organizacja turnieju piłkarskiego”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Sportu.
§9
1. Środki finansowe w wysokości 980 zł z zadania „Organizacja rajdu rowerowego” przenosi
się na zadanie „Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów
z terenu Osiedla”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 10
1. Środki finansowe w wysokości 20 zł z zadania „Organizacja rajdu rowerowego” przenosi
się na zadanie „Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice
informacyjne”.
2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez Osiedle.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 12
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 XXIV/105/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 8 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac
remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych
na 2017 r. z 11 sierpnia 2016 r..

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 uchwały LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta
Poznania

z

dnia

31

sierpnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

2010

(Dz. Urz.

r.

Woj.

w

sprawie

Wlkp.

z

uchwalenia

2010

r.

Nr

statutu
224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
W

uchwale

Nr

XX/75/II/2016

Rady

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r. § 1 otrzymuje
brzmienie:
„Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2017 r.:
1) remont chodnika przy ul. Światopełka;
2) remont chodnika przy ul. Darzyborskiej;
3) remont chodnika przy ul. Szpaków (wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 55);
4) remont chodnika przy ul. Zieleńskiej;
5) remont
od

chodników

skrzyżowania

po
z

ul.

obu

stronach

Arcybiskupa

ul.

Piwnej

(strona

wschodnia,

Walentego

Dymka

do

działki

Piwna 1a – Przedszkole „Kolorowy Świat; strona zachodnia, od przejścia
dla pieszych do końca zatoki autobusowej);
6) remont ul. Ziemowita (na odcinku od ul. Sędziwoja do ul. Browarnej);
7) remont ul. Zbyłowita (na odcinku od ul. Miłowita do ul. Światopełka);
8) remont ul. Mścibora (na odcinku od ul. Miłowita do ul. Światopełka);
9) remont ul. Rugijskiej (do skrzyżowania z ul. Podbórską);
10) remont ul. Podbórskiej (do skrzyżowania z ul. Podleśną);
11) remont ul. Witosława;
12) remont ul. Darzyborskiej (na odcinku od wjazdu w ul. Darzyńską, po lewej
stronie, wzdłuż bloku, od strony klatki schodowej).

§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 ustalenia listy priorytetów w zakresie prac
remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych
na 2017 r. z 11 sierpnia 2016 r..
W związku z koniecznością rozszerzenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r. oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla
Główna stanowiącym, że Rada po rozeznaniu potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości
realizacyjne ustala z właściwą jednostką organizacyjną listę prac remontowych miejskich chodników
oraz dróg wewnętrznych i gminnych, podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XXIV/106/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich
położonych przy ul. Jaromińskiej.
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit g uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady
Miasta

Poznania

z

dnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

31

sierpnia

(Dz. Urz.

2010
Woj.

r.
Wlkp.

w

sprawie
z

2010

uchwalenia
r.

Nr

statutu

224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
Opiniuje się pozytywnie planowane przez Miasto zbycie w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości miejskich położonych przy ul. Jaromińskiej o oznaczeniach geodezyjnych:
obręb Główieniec; ark. 25; dz. 33 oraz obręb Główieniec; ark. 26; dz. 43.
§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 zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich
położonych przy ul. Jaromińskiej.
W
z

związku
10

z

listopada

pismem
2016

Wydziału
r.

oraz

w

Gospodarki
świetle

§

Nieruchomościami
9

ust.

1

pkt

nr
7

lit

GN-V.6840.1.58.2016
g

Statutu

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez
opiniowanie zamiarów zbycia nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych usytuowanych
na obszarze Osiedla, będących własnością Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XXIV/107/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania budowy progu zwalniającego na ulicy Sarniej.
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta
Poznania

z

dnia

31

sierpnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

2010

(Dz. Urz.

Woj.

r.

w

sprawie

Wlkp.

z

uchwalenia

2010

r.

Nr

statutu
224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
Opiniuje się pozytywnie budowę progu zwalniającego na ulicy Sarniej.
§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

zaopiniowania budowy progu zwalniającego na ul. Sarniej.

W związku z pismem mieszkańców ul. Sarniej z 25 listopada 2016 r. oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7
lit. b

Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania

poprzez wydawanie opinii w sprawach działań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego
na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XXIV/108/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu parku przy ul. Browarnej.
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta
Poznania

z

dnia

31

sierpnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

2010

(Dz. Urz.

Woj.

r.

w

sprawie

Wlkp.

z

uchwalenia

2010

r.

Nr

statutu
224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
Opiniuje się pozytywnie projekt parku przy ul. Browarnej przedstawiony w trakcie spotkania
członków Zarządu Osiedla z przedstawicielami Biura Projektowego „Perspektywa”,
do którego doszło 6 grudnia br..
§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

zaopiniowania projektu parku przy ul. Browarnej.

W związku ze spotkaniem członków Zarządu Osiedla z przedstawicielami Biura Projektów
„Perspektywa” (wyłonionego w drodze przetargu przez Zarząd Zieleni Miejskiej), do którego doszło
6 grudnia br. i w trakcie którego przedstawiono ostateczną wersje projektu parku przy ul. Browarnej
oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego,
że Osiedle realizuje zadania poprzez opiniowanie projektów inwestycji i przedsięwzięć jednostek
organizacyjnych Miasta dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

