
Data wpływu: 14 marca 2017 r. 

UCHWAŁA NR XXVIII/122/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 9 marca 2017 r. 

 

zmieniająca  uchwałę 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 

W uchwale 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 § 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„Ustala się ostateczną listę zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, 

modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016 – 2019, do wykonania w roku 2017: 

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, 

3) budowa ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira za kwotę 1.730.366 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 

 

 

zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań priorytetowych w zakresie 

budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019. 

 

W związku z wolą uzupełnienia ostatecznej listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, 

przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019 o nowe zadanie, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 



UCHWAŁA NR XXVIII/123/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 9 marca 2017 r. 

 
zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac 

remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych 

na 2017 r. 

 
 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 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 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 ul. Darzyborskiej na nieruchomości obręb/arkusz 08/14, działka 7/11; 

5) remont chodników po obu stronach ul. Piwnej (strona wschodnia, od skrzyżowania z ul. 

Arcybiskupa 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 

Traci moc 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. 

 

§ 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 

 

zmieniającej  uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych 

miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r. 

 
 
W związku z koniecznością zmiany listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r. oraz w świetle § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu 

Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, 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 XXVIII/124/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 9 marca 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 3.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Prace 

naprawcze na terenie obiektu zlokalizowanego przy ulicy Wandy/Sabiny”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. 

 

§ 2 

1. Środki finansowe w wysokości 5.000 zł z zadania „Opracowanie koncepcji budowy 

ul.  Zdunowskiej” przenosi się na zadanie „Budowa progu zwalniającego 

przy ul. Strzałkowskiej 45”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 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 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, a także zmiany 

przeznaczenia środków przeznaczonych na zadanie „Opracowanie koncepcji budowy 

ul. Zdunowskiej”, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 

  
Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 
 



UCHWAŁA NR XXVIII/125/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 9 marca 2017 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich 

położonych przy ul. Darniowej. 

 

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 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 

nieograniczonego nieruchomości miejskich położonych przy ul. Darniowej – obr. Główieniec, 

ark. 13, dz. 3/128, 3/130, 3/131, 3/132, 3/139, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144 i 3/145. 

 

§ 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. Darniowej. 

 

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr 01031702838 z 1 marca 2017 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 XXVIII/126/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 9 marca 2017 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania proponowanych zmian nazw przystanków. 

 

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 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 proponowaną zmianę nazwy przystanku Fabryka Samochodów 

na Antoninek Stacja. 

2. Opiniuje się negatywnie proponowane zmiany nazw przystanków: 

1) Młyn na Sędziwoja Młyn; 

2) Nastawnia na Żywiczna Nastawnia; 

3) Lokomotywownia na Kobylepole Lokomotywownia. 

3. Proponuje się zmianę nazwy przystanku Młyn na Browarna Młyn oraz pozostawienie 

dotychczasowych nazw przystanków Nastawnia i Lokomotywownia. 

 
 

§ 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 proponowanych zmian nazw przystanków. 

 

W związku z pismem Zarządu Transportu Miejskiego nr ZTM.TA.0714.11.2017 z 24 lutego 2017 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



UCHWAŁA NR XXVIII/127/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 9 marca 2017 r. 

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 

Na podstawie § 41 ust. 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 

Postanawia się przyznać dietę za luty 2017 r. następującym członkom organów Osiedla: 

1) Krzysztof Bartosiak – 300 zł; 

2) Dionizy Radojewski – 300 zł; 

3) Magdalena Ziółkowska – 200 zł; 

4) Stanisław Schupke – 150 zł; 

5) Jarosław Klessa – 150 zł; 

6) Roch Burandt – 150 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 diet dla członków organów Osiedla. 

 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za styczeń 2017 r., zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1) Krzysztof Bartosiak – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla;  

2) Dionizy Radojewski – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla; 

3) Magdalena Ziółkowska – z tytułu działań informacyjnych; 

4) Stanisław Schupke – z tytułu uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami Policji 
oraz w spotkaniach poświęconych PBO18; 

5) Jarosław Klessa – z tytułu działań informacyjnych; 

6) Roch Burandt – z tytułu działań informacyjnych. 

W związku z § 41 ust. 2 statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącym, że w ramach 

posiadanych środków Rada może przyznać diety członkom organów osiedlowych z zachowaniem 

zasad określonych w uchwale nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 

2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów 

jednostek pomocniczych – osiedli oraz w związku z powyższym uzasadnieniem w celu 

zrekompensowania członkom organów osiedlowych poniesionych kosztów związanych  

z wykonywaniem określonej funkcji oraz realizacją zadań osiedla, podjęcie niniejszej uchwały                 

jest uzasadnione. 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


