Data wpływu: 15 stycznia 2016 r.
UCHWAŁA NR XII/36/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
i uzupełnienia składu Rady.

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt. 2 i § 54 ust. 2 oraz § 56 Załącznika Nr 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
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla Joanny Ciechanowskiej-Barnuś
wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
§2
Uzupełnia się skład Rady Osiedla o Stanisława Schupke.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§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 wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

i uzupełnienia składu Rady.

W związku z § 54 ust 1 pkt. 2 i § 54 ust. 2 oraz § 56 Załącznika Nr 2 do Statutu Osiedla AntoninekZieliniec-Kobylepole stanowiącymi, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek pisemnego
zrzeczenia się mandatu, a Rada podejmuje uchwałę o wygaśnięciu mandatu jej członka i wstąpieniu
na jego miejsce kandydata, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę ważnie oddanych
głosów i nie utracił prawa wybieralności, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

Data wpływu: 20 stycznia 2016 r.
UCHWAŁA NR XII/37/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.

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 100.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie
„Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 87 z uwzględnieniem napraw
blacharskich”.

2.

Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.
§2

1.

Środki finansowe w wysokości 20.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie
„Organizacja festynów i imprez poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów
publicznych”.

2.

Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Kultury.

§3
1.

Środki finansowe w wysokości 4.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie
„Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla”.

2.

Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Sportu.
§4

1.

Środki finansowe w wysokości 8.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie
„Zakup i montaż koszy wraz ze stabilizacją terenu (obręb Kobylepole, arkusz 09,
działka 17/8)”.

2.

Realizacja zadania nastąpi przez Zakład Lasów Poznańskich.

§5
1.

Środki finansowe w wysokości 30.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie
„Opracowanie

projektu

siłowni

zewnętrznej

z

elementami

placu

zabaw

(obręb Kobylepole, arkusz 09, działka 17/8”.
2.

Realizacja zadania nastąpi przez Zakład Lasów Poznańskich.
§6

1.

Środki finansowe w wysokości 12.000 zł z rezerwy przenosi się na zadanie
„Organizacja przez Szkołę Podstawową nr 55 festiwalu tańca dla młodzieży”.

2.

Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.
§7

1.

Środki finansowe w wysokości 5.000 zł z zadania „Aktywne formy spędzania czasu
wolnego (Zakup biletów do teatru dla seniorów z terenu Osiedla)” przenosi
się na zadanie „Wakacyjne wyjazdy i zajęcia dla młodzieży z terenu Osiedla”.

2.

Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
§8

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§9
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 2016.

W związku § 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.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

Data wpływu: 20 stycznia 2016 r.
UCHWAŁA NR XII/38/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie w wieloletnim planie
inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2016-2025 budowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.

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

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

2010

(Dz. Urz.

r.

Woj.

w
Wlkp.

sprawie
z

uchwalenia

2010

r.

Nr

Statutu
224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
Wnioskuje się o ujęcie w wieloletnim planie inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2016-2025
budowy sieci:
1) wodociągowej w ulicach: Kormorana, Perkoza, Mewy, Krzyżówki, Żelaznej, Sarniej,
Świętowidzkiej, Darniowej, Browarnej, Ziemowita, Darzyborskiej, Borówki, Darzyńskiej;
2) kanalizacyjnej w ulicach: Zimorodka, Łyski, Cyraneczki, Rybitwy, Kormorana, Perkoza,
Mewy, Krzyżówki, Żelaznej, Sarniej, Świetowidzkiej, Darniowej, Browarnej, Ziemowita,
Darzyborskiej, Borówki, Darzyńskiej.
§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 wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie w wieloletnim planie
inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2016-2025 budowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.

W

związku

z

pismem

nr

GKo-I.7001.1.3.2015

Wydziału

Gospodarki

Komunalnej

z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Antoninek-ZieliniecKobylepole stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii
w sprawach przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały
jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XII/39/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie rekomendacji

dla

Fundacji

ReStart

w

zakresie

realizacji

zadania

„Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci” w obszarze „Wspieranie
rodziny

i

systemu

pieczy

zastępczej”,

na

terenie

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 14 uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta
Poznania

z

dnia

31

sierpnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

2010

(Dz. Urz.

r.

Woj.

w
Wlkp.

sprawie
z

uchwalenia

2010

r.

Nr

Statutu
224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
Rekomenduje się Fundację ReStart w zakresie realizacji zadnia „Organizacja letniego
wypoczynku dla dzieci” na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, w obszarze
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
§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 rekomendacji dla Fundacji ReStart w zakresie realizacji zadania „Organizacja

letniego wypoczynku dla dzieci” w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu
pieczy zastępczej”, na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

W związku z pismem nr ZSS-III.8120.13.55.2015 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
z

dnia

28

grudnia

2015

r.

Rada

postanowiła

zarekomendować

Fundację

ReStart

do realizacji zadania ze środków przekazanych przez Osiedle, w otwartym konkursie ofert w obszarze
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
Zadanie wpisuje się w działalność statutową Fundacji ReStart, posiadającej wiedzę i doświadczenie
w realizacji podobnych przedsięwzięć na terenie Miasta Poznania (w tym na terenie Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole). W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14
Statutu
w

Osiedla

szczególności

stanowiącym,

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
poprzez

współdziałanie

z

że

organizacjami

Osiedle

realizuje

społecznymi,

zadania

zawodowymi,

stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań
Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XII/40/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie rekomendacji

dla

Fundacji

ReStart

w

zakresie

realizacji

zadania

„Organizacja młodzieżowego rajdu rowerowego” w obszarze „Wspieranie
rodziny

i

systemu

pieczy

zastępczej”,

na

terenie

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 14 uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta
Poznania

z

dnia

31

sierpnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

2010

(Dz. Urz.

r.

Woj.

w
Wlkp.

sprawie
z

uchwalenia

2010

r.

Nr

Statutu
224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
Rekomenduje

się

Fundację

ReStart

w

zakresie

realizacji

zadnia

„Organizacja

młodzieżowego rajdu rowerowego” na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,
w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
§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 rekomendacji

dla

Fundacji

ReStart

w

zakresie

realizacji

zadania

„Organizacja młodzieżowego rajdu rowerowego” w obszarze „Wspieranie
rodziny

i

systemu

pieczy

zastępczej”,

na

terenie

Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

W związku z pismem nr ZSS-III.8120.13.55.2015 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
z dnia 28 grudnia 2015 r. Rada postanowiła zarekomendować Fundację ReStart
do realizacji zadania ze środków przekazanych przez Osiedle, w otwartym konkursie ofert
w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
Zadanie wpisuje się w działalność statutową Fundacji ReStart, posiadającej wiedzę
i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć na terenie Miasta Poznania.
W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla AntoninekZieliniec-Kobylepole

stanowiącym,

że

Osiedle

realizuje

zadania

w

szczególności

poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami,
spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XII/41/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne w zakresie realizacji
zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych
seniorów” w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”,
na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 14 uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady Miasta
Poznania

z

dnia

31

sierpnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

2010

(Dz. Urz.

r.

Woj.

w
Wlkp.

sprawie
z

uchwalenia

2010

r.

Nr

Statutu
224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
Rekomenduje się Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w zakresie realizacji zadnia
„Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów” na terenie Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole,

w obszarze „Działalność na rzecz osób w

wieku

emerytalnym”.
§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 rekomendacji dla Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne w zakresie realizacji

zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych
seniorów” w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”,
na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

W związku z pismem nr ZSS-III.8120.13.54.2015 Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
z dnia 28 grudnia 2015 r. Rada postanowiła zarekomendować Stowarzyszenie Pogotowie
Społeczne do realizacji zadania ze środków przekazanych przez Osiedle, w otwartym
konkursie ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
Zadanie wpisuje się w działalność statutową Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne,
posiadającego wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć na terenie
Miasta Poznania (w tym na terenie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole). W związku
z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Antoninek-ZieliniecKobylepole stanowiącym,

że Osiedle realizuje zadania

w szczególności poprzez

współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami
i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie niniejszej
uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

