
Data wpływu: 13 stycznia 2017 r. 

 

UCHWAŁA NR XXV/109/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej 

położonej przy ul. Sarniej. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. g 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 

Opiniuje się pozytywnie planowane przez Miasto zbycie (w trybie przetargu ustnego 

ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich) nieruchomości miejskiej położonej 

przy ul. Sarniej – obr. Główieniec, ark. 13, dz. 19/1. 

 

§ 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  planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej 

przy ul. Sarniej. 

 

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN-XXII.6840.1.67.2012 z 6 grudnia 

2016 r., oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. 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 XXV/110/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania przeznaczenia nieruchomości zlokalizowanej w rejonie 

ul. Darzyborskiej i wniesienia jej aportem do spółki z udziałem Miasta 

Poznania. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta 

Poznaniaz 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. Opiniuje się pozytywnie z uwagami określone w piśmie Biura Nadzoru Właścicielskiego 

nr   NW-III.0232.12.97.2016.KK z   12   grudnia 2016  r. przeznaczenie nieruchomości 

zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej i wniesienie jej aportem do spółki z udziałem 

Miasta Poznania. 

2. Uwagi dotyczące przeznaczenia nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. 

Darzyborskiej i  wniesienia jej aportem do spółki z udziałem Miasta Poznania stanowią 

załącznik do uchwały. 

 

§ 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 przeznaczenia nieruchomości zlokalizowanej w rejonie 

ul. Darzyborskiej i wniesienia jej aportem do spółki z udziałem Miasta Poznania. 

 

W związku z pismem Biura Nadzoru Właścicielskiego nr NW-III.0232.12.97.2016.KK z 12 grudnia 

2016 r. oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, 

że  Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych 

przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały 

jest zasadne. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr XXV/110/II/2017 
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi dotyczące przeznaczenia nieruchomości zlokalizowanej w rejonie 
ul. Darzyborskiej i  wniesienia jej aportem do spółki z udziałem Miasta 
Poznania 
 

1. Miasto powinno zapewnić utwardzoną drogę dojazdową z chodnikami 

i oświetleniem, doprowadzającą do tej części Osiedla. 

2. Konieczna jest rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

Powyższe uwagi są podyktowane przykrym doświadczeniem związanym z realizacją 

pierwszego etapu budowy osiedla socjalnego, gdzie nie zrealizowano powyższych 

warunków. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 
 
 



UCHWAŁA NR XXV/111/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie  ustalenia harmonogramu sesji Rady w roku 2017. 

 

Na podstawie § 24 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), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujący harmonogram sesji Rady Osiedla w 2017 r.: 

1)  2 lutego; 

2)  9 marca; 

3) 13 kwietnia; 

4) 11 maja; 

5)   8 czerwca; 

6) 13 lipca; 

7) 10 sierpnia; 

8) 14 września; 

9) 12 października; 

10)   9 listopada; 

11) 14 grudnia. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
  

§ 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 harmonogramu sesji Rady w roku 2017. 

 

 

W związku z § 24 ust. 1 Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącym, że Rada 

obraduje podczas sesji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał oraz w celu usprawnienia pracy rady i radnych osiedlowych, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla  
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 
 



UCHWAŁA NR XXV/112/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

 

zmieniająca  uchwałę 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 

W uchwale 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. § 7 ust. 1 

otrzymuje brzmienie: 

Środki finansowe w wysokości 35.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Remont 

płotu przy Szkole Podstawowej nr 55 (od strony ul. Szpaków)”. 

 

§ 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 projekcie planu wydatków na 2017 r. 

 

 

W związku z pismem Wydziału Oświaty nr Ow-III.3026.272.2016 z 19 grudnia 2016 r., w którym 

zaproponowano zmianę nazwy zadania z „Budowa płotu przy Szkole Podstawowej nr 55 (od strony ul. 

Szpaków)” na „Remont płotu przy Szkole Podstawowej nr 55 (od strony ul. Szpaków)”, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 

 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR XXV/113/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017. 

 
 
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 15.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Modernizacja 

chodnika na ul. Mścibora”. 

2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez Osiedle. 

 

§ 2 

1. Środki finansowe w wysokości 35.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Budowa 

placu zabaw przy ul. Żelaznej”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 

 

§ 3 

3. Środki finansowe w wysokości 40.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Opracowanie 

projektu i budowa siłowni zewnętrznej wraz z uporządkowaniem zieleni 

przy ul. Darzyborskiej”. 

4. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 

 

§ 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 planie wydatków Osiedla na rok 2017. 

 

 

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 oraz wolą rozdysponowania środków pozostających w rezerwie, podjęcie niniejszej 

uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 

  
Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 
 



 

UCHWAŁA NR XXV/114/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie  rekomendacji dla Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne w zakresie realizacji 

zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych 

seniorów” w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, 

na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 14 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 

Rekomenduje się Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w zakresie realizacji zadnia 

„Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów” na terenie Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym”. 

 

§ 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  rekomendacji dla Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne w zakresie realizacji 

zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych 

seniorów” w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, 

na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. 

 

 

W związku z pismem nr ZSS-III.8120.5.3.2017 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych                                      

z dnia 9 stycznia 2017 r. Rada postanowiła zarekomendować Stowarzyszenie Pogotowie 

Społeczne do realizacji zadania ze środków przekazanych przez Osiedle, w otwartym 

konkursie ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. 

Zadanie wpisuje się w działalność statutową Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne, 

posiadającego wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć na terenie 

Miasta Poznania (w tym na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole). W związku                

z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-

Kobylepole stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez 

współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami 

i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 
 

 

 
               

Przewodniczący Zarządu Osiedla  
  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

      (-) Dionizy Radojewski 
 

 
 

 


