
Data wpływu: 19 kwietnia 2017 r. 

UCHWAŁA NR XXIX/130/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

 

zmieniająca  uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji              

ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. c uchwały 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 II/7/II/2015 Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z dnia 29 kwietnia 

2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji 

obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań wyznacza się 

następujących przedstawicieli: 

1) Hanna Grobelna   - Przewodnicząca; 

2) Magdalena Ziółkowska - Zastępca Przewodniczącego; 

3) Dionizy Radojewski   - Członek.”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 
 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XVI/53/II/2016 Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z dnia 

14  kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla 

do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań. 

 

§ 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 wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny 

i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań. 

 

 

W związku z brakiem możliwości uczestnictwa jednego z dotychczasowych członków komisji                       

ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań w jej pracach oraz w świetle                     

§ 9 ust. 1 pkt 6 lit. c Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez zgłaszanie właściwym organom Miasta                       

kandydatów – przedstawicieli Osiedla na członków komisji powoływanych przez organy Miasta                      

w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały             

jest zasadne. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla  
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 
 

 


