
Data wpływu: 17.08.2017 

UCHWAŁA NR XXXIV/156/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie  projektu planu wydatków na rok 2018 

 

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. Uchwala się projekt planu wydatków na 2018 rok. 

2. Projekt planu wydatków na 2018 rok stanowi 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 projektu planu wydatków na rok 2018 

 

 

W związku z naliczeniem środków na 2018 r. oraz na podstawie § 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, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

Z uwagi na realizację programu przebudowy układu komunikacyjnego w Zielińcu (porozumienie 

Volkswagen – Miasto Poznań), w projekcie planu wydatków nie uwzględniono inwestycji dotyczących 

ww. części Osiedla. 

 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 



UCHWAŁA NR XXXIV/157/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich 

położonych przy ul. Poziomkowej. 

 

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 bezprzetargowym 

nieruchomości miejskich położonych przy ul. Poziomkowej: 

1) obręb Głowieniec ark. 26 dz. 41/2 (dr) o pow. 1636 m KW NR PO2P/00173307/6 

na rzecz właściciela nieruchomości przyległych, tj. działek 1/7,1/6, 1/5, 8/2, 8/1, 9, 10, 

11, 12, 13, 14/2; 

2) obręb Głowieniec ark. 26 dz. 42 (dr) o pow. 28 m KW NR PO2P/00101451/5 na 

rzecz właściciela nieruchomości przyległych, tj. działek 1/5, 2/5. 

 

§ 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. Poziomkowej. 

 

 

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN-V.6840.1.58.2016 

z 17 lipca 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. 

 

 

 

Wnioskodawca 
 

radny Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 

 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR XXXIV/158/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu zmian układu komunikacji miejskiej. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. c 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 projekt zmian układu komunikacji miejskiej w związku z planowaną 

integracją transportu publicznego miasta Poznania oraz gminy Kleszczewo, która nastąpi od 

1 października 2017 roku. 

 

§ 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 projektu zmian układu komunikacji miejskiej. 

 

 

W związku z pismami Zarządu Transportu Miejskiego nr ZTM.TA.0714.59.2017 z 26 lipca 2017 r. oraz 

3 sierpnia 2017 r. zawierającymi prośbę o zaopiniowanie projektu zmian układu komunikacji miejskiej 

w związku z planowaną integracją transportu publicznego miasta Poznania oraz gminy Kleszczewo, 

która nastąpi od 1 października 2017 roku, a także w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. c Statutu Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, że  Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez 

opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy 

komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Wnioskodawca 
 

radny Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 

 
 
 



UCHWAŁA NR XXXIV/159/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania koncepcji projektowej połączeń rowerowych Miasta 

Poznania i Gminy Swarzędz, służących codziennemu ruchowi 

komunikacyjnemu. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a 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 koncepcję projektową połączeń rowerowych Miasta Poznania 

i Gminy Swarzędz, służących codziennemu ruchowi komunikacyjnemu. 

 

§ 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 koncepcji projektowej połączeń rowerowych Miasta Poznania 

i Gminy Swarzędz, służących codziennemu ruchowi komunikacyjnemu. 

 

 

W związku z pismem WYG International Sp. z o.o. nr WYGI/9047/3401/07/2017 z 17 lipca 2017 r. 

zawierającym prośbę o zaopiniowanie koncepcji projektowej połączeń rowerowych Miasta Poznania 

i Gminy Swarzędz, służących codziennemu ruchowi komunikacyjnemu oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 

lit. a Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, że  Osiedle realizuje zadania 

w szczególności poprzez opiniowanie projektów inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych 

Miasta dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Wnioskodawca 
 

radny Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 

 
 



UCHWAŁA NR XXXIV/160/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie  ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2018 r. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 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 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  

w placówkach oświatowych do realizacji w 2018 r.: 

1) Przedszkole nr 4 – „Remont sanitariatów” – kwota 25.000 zł; 

2) Przedszkole nr 68 – „Remont pomieszczeń” – kwota 20.000 zł; 

3) Szkoła Podstawowa nr 55 – „Remont kominów” – kwota 15.000 zł; 

4) Szkoła Podstawowa nr 87 – „Remont sanitariatów” – kwota 24.976 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  ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2018 r. 

 

 
Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz Wydziałem 

Oświaty oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

stanowiącym, że Rada po  rozeznaniu potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala 

listę zadań do realizacji w zakresie prac remontowych w miejskich gimnazjach, szkołach 

podstawowych i przedszkolach, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 
Wnioskodawca 

 
radny Rady Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 
 
 

(-) Dionizy Radojewski 

 



UCHWAŁA NR XXXIV/161/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 10 sierpnia 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 lipiec 2017 r. następującym członkom organów Osiedla: 

1) Krzysztof Bartosiak – 300 zł; 

2) Dionizy Radojewski – 300 zł; 

3) Roch Burandt – 150 zł; 

4) Magdalena Ziółkowska – 300 zł; 

5) Hanna Grobelna – 150 zł; 

6) Tadeusz Szczepaniak – 200; 

7) Jarosław Klessa – 150. 

2.  

3. § 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 lipiec 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) Hanna Grobelna – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

7) Jarosław Klessa – 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. 

 

 

Wnioskodawca 
 

radny Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 


