
Data wpływu: 12 maja 2017 r. 

UCHWAŁA NR XXX/135/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 11 maja 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 7.500 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Zakup 

i montaż 15 betonowych koszy na śmieci na terenie Osiedla”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 2 

1. Środki finansowe w wysokości 6.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Budowa progu 

zwalniającego przy ul. Strzałkowskiej 35”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 3 

1. Środki finansowe w wysokości 9.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Zakup 

i montaż 3 ławek na podbudowie z 3 koszami na śmieci na terenie Osiedla”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 4 

1. Środki finansowe w wysokości 16.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Demontaż 

nieczynnych słupów oświetleniowych (wraz z ich utylizacją) znajdujących się na terenie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 

(Szkołę Podstawową Nr 87). 

 

§ 5 

1. Środki finansowe w wysokości 40.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Budowa 

placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej i jej 

odnowieniem”. 

2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez Osiedle. 



§ 6 

1. Środki finansowe w wysokości 40.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Zakup 

i montaż urządzeń do ogródka rekreacyjnego przy ul. Darzyborskiej”. 

2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez Osiedle. 

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 8 

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 z wolą rozdysponowania środków pozostających w rezerwie, w świetle zapisu § 28 ust. 3 

pkt 2 Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, 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 XXX/136/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 11 maja 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; 

4) przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Witosława 

za kwotę 74.565 zł; 

5) przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Sobiesława 

za kwotę 50.988 zł.”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 
 
 
 
 
 
 



§ 3 

Traci moc 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. 

 

§ 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 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 zadania, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 



UCHWAŁA NR XXX/137/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 11 maja 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 kwiecień 2017 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Krzysztof Bartosiak – 300 zł; 

2) Dionizy Radojewski – 300 zł; 

3) Roch Burandt – 150 zł; 

4) Magdalena Ziółkowska – 150 zł; 

5) Jarosław Klessa – 150 zł; 

6) Stanisław Schupke – 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 kwiecień 2017 r., zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1) Krzysztof Bartosiak – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla i zwrotu kosztów 
związanych z realizacją zadań Osiedla;  

2) Dionizy Radojewski – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla i zwrotu 
kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

3) Roch Burandt – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

4) Magdalena Ziółkowska – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

5) Jarosław Klessa – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

6) Stanisław Schupke – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla. 

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 
 

 

 

 

 


