
Data wpływu: 21 lutego 2017 r. 

UCHWAŁA NR XXVII/120/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 20 lutego 2017 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 chodnika na ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku 

mieszkalnego za kwotę 123.304 zł; 

2) budowa platformy przystankowej na ul. Kobylepole (strona południowa) za kwotę 

30.000 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Traci moc 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. 

 

§ 4 

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. 

 
W związku z brakiem pozytywnej opinii ZDM dla zadań określonych uchwałą nr XXIII/101/II/2016 Rady 

Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z dnia 10 listopada 2016 r. oraz z uwagi na ustalenia 

poczynione podczas spotkania w siedzibie ZDM 10 lutego 2017 r., proponuje się ustalić nową listę 

zadań. 

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 
 

 



UCHWAŁA NR XXVII/121/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 20 lutego 2017 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich 

położonych przy ul. Bożeny. 

 

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 negatywnie planowane przez Miasto zbycie (w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego) nieruchomości miejskich położonych w Poznaniu przy ul. Bożeny – obr. 

Główieniec (02), ark. 19, działki nr 18/4, 19/4, 20/4, 21/4, 22/6, 23/4, 24/4, 25/4, 26/4. 

 

§ 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. Bożeny. 

 

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN-XXII.6840.1.87.2013 z 6 lutego 

2017 r., proponuje się zaopiniować negatywnie planowane przez Miasto zbycie (w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego) nieruchomości miejskich położonych w Poznaniu przy ul. Bożeny – obr. 

Główieniec (02), ark. 19, działki nr 18/4, 19/4, 20/4, 21/4, 22/6, 23/4, 24/4, 25/4, 26/4. Temat 

ewentualnego zbycia nieruchomości poddano konsultacjom z bezpośrednio zainteresowanymi 

mieszkańcami (26 gospodarstw domowych opowiedziało się przeciw zbyciu, 2 opowiedziały się 

za zbyciem). Działki wymienione w piśmie WGN stanowią naturalny ekran izolacyjny (akustyczny i od 

zanieczyszczeń spalinami z ul. Warszawskiej). Inwestycje na wskazanych nieruchomościach zniszczą 

istniejącą zieleń i będą generować nową uciążliwość w postaci hałasu. Mieszkańcy opowiadają się 

natomiast za nową inwestycją handlową, która ma być zrealizowana przy stacji benzynowej ORLEN 

na ul. Warszawskiej. 

Wobec powyższego 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 
 

 

 
 
 
 
 

  

 


