
Data wpływu: 21 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/49/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia  listy  priorytetów  w  zakresie  prac  remontowych  miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r.

Na podstawie § 28 ust.  1 w zw. z § 10 ust.  1 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

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych  na terenie Antoninka, do realizacji w 2016 r.:

1) wykonanie  remontu  łącznika  pomiędzy  ulicą  Warszawską  a  ulicą  Bożeny, 

obejmującego sfrezowanie nawierzchni oraz ułożenie warstwy ścieralnej o minimalnej 

grubości 5 cm;

2) wykonanie  remontu  nawierzchni  jezdni  ulicy  Dobrowita,  na  odcinku  pomiędzy 

skrzyżowaniem z ulicą Leszka i skrzyżowaniem z ulicą Sedziwoja, wraz z konieczną 

regulacją wysokościową wjazdów.

§ 2

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych  na terenie Zielińca, do realizacji w 2016 r.:

1) wykonanie remontu ulicy Sośnickiej, na odcinku od granicy Miasta do skrzyżowania 

z ulicą Sarnią;

2) wykonanie remontu ulicy Zieleńskiej, na odcinku od ulicy Podleśnej do skrzyżowania 

z ulicą Starachowicką;

3) wykonanie  remontu  ulicy  Starachowickiej,  na  odcinku  od  ulicy  Zieleńskiej 

do przejazdu kolejowego.

§ 3

Zadaniem  powierzonym  w  zakresie  prac  remontowych  miejskich  chodników  oraz  dróg 

wewnętrznych i gminnych  na terenie Kobylepola, do realizacji w 2016 r., będzie wykonanie 



remontu nawierzchni  jezdni  ulicy Szpaków,  na odcinku od miejsca,  w którym rozpoczyna 

się istniejąca nawierzchnia do granicy posesji Szkoły Podstawowej nr 55.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.

  § 5

Traci moc uchwała nr XLVI/157/I/2015 z 3 lutego 2015 r.

  § 6

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  priorytetów  w  zakresie  prac  remontowych  miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r.

W  związku  z  §  10  ust.  1  pkt  2  Statutu  Osiedla  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole  stanowiącym, 

że  Rada  po rozeznaniu  potrzeb  Osiedla  oraz  uwzględniając  możliwości  realizacyjne  ustala 

z  właściwą  jednostką  organizacyjną  listę  prac  remontowych  miejskich  chodników  oraz  dróg 

wewnętrznych  i  gminnych,  z  uwagi  na  ustalenia  poczynione  z  przedstawicielami  Zarządu  Dróg 

Miejskich w dniu 18 lutego 2016 roku, zmieniające zakres realizowanych w 2016 roku zadań, podjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  
Przewodniczący Zarządu Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

            (-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR XV/50/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia  listy  zadań  priorytetowych  w  zakresie  budowy,  przebudowy, 

modernizacji dróg oraz oświetlenia w latach 2016 - 2019.

Na podstawie § 28 ust. 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),  w związku  z § 3 ust. 1 pkt 3 i § 3 ust. 2 pkt 2 

uchwały  Nr  XVII/199/VII/2015  Rady  Miasta  Poznania  z  dnia  29  września  2015  r.  w  sprawie 

szczegółowych  zasad  naliczania  środków  budżetowych  na  realizację  zadań  przez  osiedla 

oraz  szczegółowych  uprawnień  do  prowadzenia  gospodarki  finansowej  przez  osiedla, 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala  się  następującą  listę  zadań  priorytetowych  w  zakresie  budowy,  przebudowy, 

modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016 - 2019:

1) budowa ulicy Żelaznej, zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną w ramach 

środków wolnych na 2016 r.;

2) budowa ulicy Dobrowita, zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną w ramach 

środków wolnych na 2016 r.;

3) budowa  ulicy  Dobrochny,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  wykonywaną 

w ramach środków wolnych na 2016 r.;

4) budowa  ulicy  Świętochny,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  wykonywaną 

w ramach środków wolnych na 2016 r.;

5) budowa ulicy Władymira, zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną w ramach 

środków wolnych na 2016 r.;

6) budowa ulicy Miłowita, zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną w ramach 

środków wolnych na 2016 r.;

7) budowa ulicy Zajeczej, zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną w ramach 

środków wolnych na 2016 r..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej 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  priorytetowych  w  zakresie  budowy,  przebudowy, 

modernizacji dróg oraz oświetlenia w latach 2016 - 2019.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 

2015 r.  stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami przeznaczonymi na budowę, przebudowę, 

modernizację dróg oraz oświetlenia oraz § 3 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym gospodarowanie środkami, 

o których mowa w ust. 1, realizowane jest poprzez  podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia 

środków oraz sposobu ich wydatkowania, w tym zamiaru przekazania realizacji  zadania wydziałowi 

lub jednostce organizacyjnej  Miasta,  w związku  z zarządzeniem Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta 

Poznania z dnia 12 stycznia 2016 r.  w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych 

Miasta,  monitorowania  realizacji  i  sprawozdawczości  określającym  zasady  planowania  zadań 

w ramach środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

  
Przewodniczący Zarządu Osiedla

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

                 (-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR XV/51/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 10 marca 2016 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 luty 2016 r. następującym członkom organów Osiedla:

1) Krzysztof Bartosiak - 300 zł;

2) Katarzyna Czarnecka - 200 zł;

3) Dionizy Radojewski - 300 zł;

4) Bartosz Rozynek      - 200 zł;

5) Magdalena Ziółkowska - 200 zł;

6) Stanisław Schupke      - 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 luty 2016 r., zgodnie z 

poniższym zestawieniem:

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

2) Katarzyna Czarnecka - z tytułu uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Wydziały 

Urzędu Miasta Poznania i Miejskie Jednostki Organizacyjne;

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

4) Bartosz Rozynek      -  z  tytułu  uczestnictwa  w  spotkaniach  organizowanych  w  ramach 

programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”;

5) Magdalena Ziółkowska -  z tytułu działań informacyjnych;

6) Stanisław Schupke  -   z  tytułu  uczestnictwa  w  spotkaniach  organizowanych  w  ramach 

programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”.

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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