
Data wpływu: 16 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/29/II/2015

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Poznania  w  sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego „Rejon ulicy W. Majakowskiego”.

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu 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 projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia  

do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Rejon  ulicy  

W. Majakowskiego”.

2. Uwagi  dotyczące  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Poznania  w  sprawie  przystąpienia 

do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Rejon  ulicy 

W. Majakowskiego” 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

RADY OSIEDLA 

ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Poznania  w  sprawie  przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy 

W. Majakowskiego”.

W  związku  z  wnioskami  ze  spotkania  przeprowadzonego  z  mieszkańcami  Kobylegopola 

w dniu 17 września 2015 r., oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-

Kobylepole  stanowiącym,  że  Osiedle  wydaje  opinie  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 VIII/29/II/2015

Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z dnia 8 października 2015 r.

Uwagi  dotyczące  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Poznania  w  sprawie  przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy  

W. Majakowskiego”.

Rada Osiedla proponuje aby przedmiotowy plan miejscowy obejmował także tereny wskazane 

na załączonym szkicu sytuacyjnym.





UCHWAŁA NR VIII/30/II/2015

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 8 października 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 wrzesień 2015 r. następującym członkom organów Osiedla:

1) Krzysztof Bartosiak - 300 zł;

2) Grzegorz Banasiak - 200 zł;

3) Roch Burandt         - 200 zł;

4) Hanna Grobelna - 200 zł;

5) Jarosław Klessa - 200 zł;

6) Dionizy Radojewski - 200 zł;

7) Bartosz Rozynek      - 200 zł;

8) Tadeusz Szczepaniak - 200 zł;

9) Magdalena Ziółkowska - 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  wrzesień  2015  r.,  zgodnie 

z poniższym zestawieniem:

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

2) Grzegorz Banasiak - z tytułu uczestnictwa w organizacji festynu o tematyce leśnej;

3) Roch Burandt         - z tytułu uczestnictwa w organizacji festynu o tematyce leśnej;

4) Hanna Grobelna - z tytułu uczestnictwa w organizacji festynu o tematyce leśnej;

5) Jarosław Klessa - z tytułu uczestnictwa w organizacji festynu o tematyce leśnej;

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

7) Bartosz Rozynek      - z tytułu uczestnictwa w organizacji festynu o tematyce leśnej;

8) Tadeusz Szczepaniak - z tytułu uczestnictwa w organizacji festynu o tematyce leśnej;

9) Magdalena Ziółkowska - z tytułu uczestnictwa w organizacji festynu o tematyce leśnej.

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



UCHWAŁA NR VIII/31/II/2015

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie zaopiniowania projektu tablic informacyjnych przedstawionego na spotkaniu 

w dniu 25 września br.

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  negatywnie  projekt  tablic  informacyjnych  przedstawiony  na  spotkaniu 

przeprowadzonym  w  siedzibie  Wydziału  Wspierania  Jednostek  Pomocniczych  Miasta  

w dniu 25 września 2015 r.

2. Uwagi dotyczące projektu tablic 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

RADY OSIEDLA 

ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

w sprawie zaopiniowania projektu tablic informacyjnych.

W związku z wnioskami ze spotkania przeprowadzonego w siedzibie Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta w dniu 25 września 2015 r., oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole  stanowiącym,  że  Osiedle  wydaje  opinie  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 VIII/31/II/2015

Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z dnia 8 października 2015 r.

Uwagi dotyczące projektu tablic informacyjnych przedstawionego na spotkaniu w dniu 

25 września br.

1. Brak informacji kto będzie odpowiedzialny za dbanie o należyty stan tablic oraz o treści 

w nich zamieszczane;

2. Obawa  o  to,  że  po  przeprowadzonych  wyborach  „zwrócone”  Osiedlu  tablice  będą 

w złym stanie technicznym;

3. Po  2015  roku  Rada  Osiedla  będzie  dysponowała  wystarczającą  liczbą  tablic 

informacyjnych i skupi się na poszukiwaniu innych form komunikacji z mieszkańcami 

(np. za pośrednictwem sieci internet);

4. Przedstawione  w projekcie  tablice  informacyjne  są zbyt  duże co może negatywnie 

wpłynąć  na  estetykę  otoczenia,  w  którym  zostaną  umieszczone  (ewentualne 

umieszczenie  ich  w  przestrzeni  Osiedla  wymagałoby  przeprowadzenia  konsultacji 

z mieszkańcami);

5. Całościowy  koszt  tablic  jest  relatywnie  wysoki  w  stosunku  do  kosztów  tablic 

dotychczas finansowanych ze środków Rady Osiedla.
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