
Data wpływu: 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/25/II/2015

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2016 r.

Na podstawie § 28 ust.  1 w powiązaniu 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  2016 r.:

1) Przedszkole nr 68 – „Remont bloku żywieniowego” – kwota 17.500 zł;

2) Przedszkole nr 4  – „Remont elewacji oraz ogrodzenia” – kwota 17.529 zł;

3) Szkoła Podstawowa nr 55 – „Remont pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę 

szkolną” – kwota 17.500 zł;

4) Szkoła  Podstawowa  nr  87  –  „Remont  ogrodzenia  oraz  remont  wentylacji” 

– kwota 17.529 zł;

5) Gimnazjum  nr  22  –  „Remont  sal  lekcyjnych  z  wymianą  wykładziny  podłogowej” 

– kwota 17.514 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

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2016 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 uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR VII/26/II/2015

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 10 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu planu wydatków na 2016 r.

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  załączniku  do  uchwały  nr  V/19/II/2015  Rady  Osiedla  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

z  dnia  9  lipca  2015  r.  w  sprawie  projektu  planu  wydatków  na  2016  r. 

dokonuje się następujących zmian:

1) Zadanie  proponowane  do  realizacji  Wydziałowi  Oświaty  (Gimnazjum  nr  22) 

pn.  „Organizacja  młodzieżowego  rajdu  rowerowego”  (kwota  1.000  zł) 

przekazuje się do realizacji Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych;

2) Umniejsza  się  kwotę  zadania  proponowanego  do  realizacji  Wydziałowi  Oświaty 

(Gimnazjum nr  22)  pn.  „Organizacja  warsztatów twórczych  dla  młodzieży”  z  7.000 zł 

na 3.500 zł;

3) Tworzy  się  nowe  zadanie  pn.  „Organizacja  warsztatów  twórczych  dla  młodzieży” 

(kwota 3.500 zł) przekazując je do realizacji Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych;

4) Zadaniu  proponowanemu  do  realizacji  Wydziałowi  Oświaty  (Szkoła  Podstawowa 

nr  55)  pn.  „Dokończenie  remontu  drogi  dojazdowej  do  boiska  i  remont  schodów” 

(kwota  75.694  zł)  nadaje  się  nazwę  „Dokończenie  remontu  drogi  dojazdowej 

do boiska i dokończenie budowy boiska”.

§ 2

Aktualny projekt planu wydatków na 2016 rok stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

  (-) Krzysztof Bartosiak



 UZASADNIENIE

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

zmieniająca uchwałę w sprawie projektu planu wydatków na 2016 r.

W związku z naliczeniem środków na 2016 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, 

a  także  w  związku  z  brakiem  możliwości  realizacji  niektórych  zadań  w  formie  przyjętej 

uchwałą nr V/19/II/2015 Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z dnia 9 lipca 2015 r. 

w sprawie projektu planu wydatków na 2016 r. podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR VII/27/II/2015

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie  wyznaczenia  stałego przedstawiciela  Osiedla  do komisji  odbiorów robót 

w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych 

na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. b 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. Wyznacza  się  p.  Dionizego  Radojewskiego  na  stałego  przedstawiciela  Osiedla 

do  udziału  w  komisjach  odbiorów  robót  w  zakresie  zadań  zlecanych  

i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla.

2. W  przypadku  nieobecności  p.  Dionizego  Radojewskiego  wyznacza  się  p.  Piotra 

Quandta    na  przedstawiciela  Osiedla  do  udziału  w  komisjach  odbiorów  robót 

w  zakresie  zadań  zlecanych  i  finansowanych  przez  Miasto,  realizowanych 

na obszarze Osiedla.

§2

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  wyznaczenia  stałego przedstawiciela  Osiedla  do komisji  odbiorów robót 

w zakresie  zadań zlecanych i  finansowanych przez Miasto,  realizowanych 

na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla.

W związku z § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. b Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-

Kobylepole stanowiącym, że do kompetencji Rady należy zgłaszanie przedstawicieli osiedla 

do  komisji  odbiorów  robót  w  zakresie  zadań  zlecanych  i  finansowanych  przez  Miasto, 

realizowanych na obszarze osiedla ze środków ujętych w planie wydatków osiedla, podjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

     (-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR VII/28/II/2015

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 10 września 2015 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 sierpień 2015 r. następującym członkom organów Osiedla:

1) Krzysztof Bartosiak - 300 zł;

2) Dionizy Radojewski - 300 zł;

3) Hanna Grobelna - 300 zł;

4) Grzegorz Banasiak - 200 zł;

5) Jarosław Klessa - 200 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

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

Postanawia  się  przyznać  diety  członkom  organów  osiedla  za  sierpień  2015  r.,  zgodnie 

z poniższym zestawieniem:

1) Krzysztof Bartosiak - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla;

2) Dionizy Radojewski - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla;

3) Hanna Grobelna - z tytułu czynności podjętych w celu realizacji osiedlowego etapu 

konkursu „Zielony Poznań”;

4) Grzegorz Banasiak - z tytułu czynności podjętych w celu realizacji osiedlowego etapu 

konkursu „Zielony Poznań”;

5) Jarosław Klessa - z tytułu interwencji w sprawie kontenerów na odzież.

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 zrekompensowanie 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
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