
Data wpływu: 21.08.2017 

UCHWAŁA NR XXXIV/154/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

 

zmieniająca  uchwałę 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 

W uchwale Nr XXXIII/153/II/2017 Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z  dnia 

24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Środki finansowe w wysokości 1.059 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Prace naprawcze 

na terenie obiektu zlokalizowanego przy ulicy Wandy/Sabiny”.; 

2) dodaje się §1a w brzmieniu: 

1. Środki finansowe w wysokości 35.000 zł z zadania „Budowa wiaty rowerowej” przenosi 

się na zadanie „Budowa parkingu przy ZSP nr 7”. 

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

3) dodaje się §1b w brzmieniu: 

1. Środki finansowe w wysokości 6.000 zł z zadania „Zakup kalendarzy promujących 

działalność szkoły” przyjętego do realizacji przez Gimnazjum nr 22, w związku z reformą 

oświatową, przenosi się na zadanie „Zakup kalendarzy promujących działalność szkoły”. 

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

4) dodaje się §1c w brzmieniu: 

1. Środki finansowe w wysokości 10.000 zł z zadania „Organizacja wieczornic 

patriotycznych” przyjętego do realizacji przez Gimnazjum nr 22, w związku z reformą 

oświatową, przenosi się na zadanie „Organizacja wieczornic patriotycznych”. 

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

 

§ 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 

 

 

zmieniającej  uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017. 

 

 

W związku z: 

 pismem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta nr WJPM-VI.3024.7.46.2017 

z 31 lipca 2017 r. informującym o kwocie złożonej oferty na zadanie „Prace naprawcze na 

terenie obiektu zlokalizowanego przy ulicy Wandy/Sabiny”, 

 pismem Gimnazjum nr 22 z 4 sierpnia 2017 r. zawierającym prośbę o zmianę przeznaczenia 

środków finansowych, 

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. 

 
 

 

 

Wnioskodawca 
 

radny Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 
 
 
 



UCHWAŁA NR XXXIV/155/II/2017 

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE 

z dnia 10 sierpnia 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 83.825 zł z rezerwy przenosi się na zadanie „Projekt 

kompleksowej przebudowy ul. Żelaznej” realizowane w ramach zadań z zakresu budowy, 

przebudowy oraz modernizacji dróg lokalnych na lata 2016-2019. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich w latach 2017-2018. 

 

§ 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 zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017. 

 

 

W związku z: 

 pismem ZKZL sp. z o.o. nr DI-51001-9/2016 z 21 czerwca 2017 r. w sprawie braku 

możliwości realizacji dwóch zadań w roku 2017, 

 pismem Zarządu Dróg Miejskich nr TBU.0713.36.2017 z 23 czerwca 2017 r. zawierającym 

prośbę o przeznaczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej 

dla kompleksowej przebudowy ul. Żelaznej, 

a także z uwagi na chęć 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. 

 
 
 
 

Wnioskodawca 
 

radny Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

 
 

(-) Dionizy Radojewski 
 

 
 
 

 


