
Data wpływu: 9 czerwca 2017 r. 

UCHWAŁA NR XXXI/138/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 

 

 
w sprawie  przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu 

Osiedla. 

 
 

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 20 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 

Przyjmuje się rezygnację Pani Katarzyny Czarneckiej i zwalnia z pełnienia obowiązków 

członka Zarządu Osiedla. 

 

§ 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  przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu 

Osiedla. 

 

 

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Panią Katarzynę Czarnecką i na podstawie § 28 ust. 3 pkt 1  

Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, że do wyłącznej kompetencji Rady 

należy wybór i odwoływanie Zarządu oraz § 20 ust.1 stanowiącego, że Rada podejmuje uchwałę 

o  przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

  

 



UCHWAŁA NR XXXI/139/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na przeniesienie środków. 

  

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 

Wyraża się zgodę na przeniesienie środków w kwocie 11.439 zł przyjętych przez Zarząd 

Dróg Miejskich z przeznaczeniem na opracowanie dwuwariantowej koncepcji odwodnienia 

ulicy Piwnej, Zajęczej oraz drogi dojazdowej do Przedszkola nr 68 w Poznaniu i ujętych 

w ramach wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r., do budżetu roku 2017. 

 

§ 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  wyrażenia zgody na przeniesienie środków. 

 

 

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich nr TBU.0713.11.2017 z 21 marca 2017 r. oraz w świetle 

§ 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 zasadne. 

  

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 

 



UCHWAŁA NR XXXI/140/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania przeznaczenia nieruchomości zlokalizowanej w rejonie 

ul. Darzyborskiej oraz 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 

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 z uwagami przeznaczenie nieruchomości zlokalizowanej w 

rejonie ul. Darzyborskiej (obręb Kobylepole, arkusz 22, działka nr 8/8) oraz wniesienie jej 

aportem do spółki z udziałem Miasta Poznania, określone w pismach Biura Nadzoru 

Właścicielskiego nr NW-III.0232.12.97.2016.KK z 12 grudnia 2016 r. i 9 maja 2017 r. 

2. Uwagi dotyczące przeznaczenia nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. 

Darzyborskiej (obręb Kobylepole, arkusz 22, działka nr 8/8) oraz 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 oraz 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 9 maja 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr XXXI/140/II/2017 
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 
 

 
 
 
 
 
 

Uwagi dotyczące przeznaczenia nieruchomości zlokalizowanej w rejonie 
ul. Darzyborskiej (obręb Kobylepole, arkusz 22, działka nr 8/8) oraz 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 XXXI/141/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 8 czerwca 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 13.616 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Wykonanie 

projektu chodnika w ul. Wandy”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 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 zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017. 

 

 

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich nr DW.0711.4.2017 z 18 maja 2017 r. informującym, 

iż najniższa oferta na wykonanie projektu chodnika w ul. Wandy opiewa na kwotę 23.616 zł wobec 

zaplanowanych 10.000 zł, 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 XXXI/142/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie wskazania lokalizacji punktu głosowania na projekty zgłoszone do 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 13 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 

Wskazuje się Gimnazjum nr 22, ul. Leszka 42 na punkt głosowania na projekty zgłoszone 

do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.  

 

§ 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 wskazania lokalizacji punktu głosowania na projekty zgłoszone do Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2018. 

 

Osiedle na punkt głosowania na projekty zgłoszone do PBO 2018 wyznacza Gimnazjum nr 22, 

ul. Leszka 42. Za zlokalizowaniem punktu głosowania w tym miejscu przemawia dogodna lokalizacja.  

Punkt posiada dostęp do internetu. 

 

W związku z powyższym oraz pismem Gabinetu Prezydenta z 17 maja 2017 r., § 28 ust. 1, w związku 

z § 9 ust. 1 pkt 13 Statutu Osiedla stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności 

poprzez współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do poprawy 

warunków ich życia, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 
 



UCHWAŁA NR XXXI/143/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 8 czerwca 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 maj 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; 

7) Grzegorz Banasiak – 150 zł; 

8) Hanna Grobelna – 150 zł; 

9) Tadeusz Szczepaniak – 100 zł; 

10) Roman Mikołajewicz – 100 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 maj 2017 r., zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1) Krzysztof Bartosiak – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla;  

2) Dionizy Radojewski – z tytułu 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; 

7) Grzegorz Banasiak – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

8) Hanna Grobelna – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

9) Tadeusz Szczepaniak – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

10) Roman Mikołajewicz – 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 
 

 

 

 

 


