
Data wpływu: 31.07.2017 

UCHWAŁA NR XXXIII/152/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 24 lipca 2017 r. 

 

 

w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych osiedli na 2018 rok  

 

 

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. Postanawia się zgłosić do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  

na 2018 rok w części konkursu dużych grantów zadanie o nazwie: 

„Park Browarna – plac zabaw + siłownia”. 

2. Wkład własny Osiedla wynosić będzie 179.753 zł i zostanie zabezpieczony 

w projekcie planu wydatków na 2018 rok. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.  

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXXII/147/II/2017 Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych osiedli na 2018 rok. 

 

§ 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 przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli  

na 2018 rok 

 

Projektowana siłownia i plac zabaw są bardzo ważnymi elementami rewitalizacji zaniedbywanego 

od 50 lat parku, który jest jedynym tego typu miejscem na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. 

W kwietniu 2017 r. ze środków będących w dyspozycji Osiedla wykonano projekt techniczny. Według 

tego projektu na placu zabaw powstanie 9 urządzeń zabawowych, a na siłowni 6 urządzeń do ćwiczeń. 

Dodatkowo zostaną zamontowane ławki. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu na placu zabaw 

zostanie wykonana nawierzchnia piaszczysta i syntetyczna, a na terenie siłowni zewnętrznej – 

nawierzchnia mineralna. 

W związku z uzyskaniem informacji o tym, iż deklaracja jednego z darczyńców będzie opiewała na kwotę 

niższą niż pierwotnie zakładano, a także z uwagi na rezygnację z udzielenia wsparcia finansowego przez 

drugiego darczyńcę, należy dokonać zwiększenia kwoty przeznaczonej na wkład własny Osiedla. 

Zgodnie z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, stanowiącym, że do 

wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planów wydatków osiedla oraz w związku z wolą udziału 

Osiedla w zadaniu inwestycyjnym wyłonionym do realizacji w drodze konkursu zadań inwestycyjnych 

osiedli, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 
 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


