Data wpływu: 19 kwietnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XVI/52/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie

zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie
utworzenia

Zespołu

Szkolno-Przedszkolenego

nr

7

w

Poznaniu,

ul. Leszka 42 i nadania statutu.
Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a uchwały LXXVI/1152/V/2010 Rady
Miasta

Poznania

z

dnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

31

sierpnia
(Dz. Urz.

2010
Woj.

r.

w

Wlkp.

sprawie
z

2010

uchwalenia
r.

Nr

Statutu

224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkonego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42 i nadania statutu .
§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
utworzenia

Zespołu

Szkolno-Przedszkolenego

nr

7

w

Poznaniu,

ul. Leszka 42 i nadania statutu.
W związku z pismem Wydziału Oświaty nr Ow-I.0006.7.2016 z 17 marca 2016 r., oraz w świetle
§ 9 ust. 1 pkt 7 lit. a Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, że Osiedle
realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie projektów inwestycji i przedsięwzięć jednostek
organizacyjnych Miasta dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Jarosław Klessa

UCHWAŁA NR XVI/53/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji
ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. c uchwały 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
W uchwale Nr II/7/II/2015 Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z dnia 29 kwietnia
2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji
obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań § 1 otrzymuje brzmienie:
Do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań wyznacza
się następujących przedstawicieli:
1) Hanna Grobelna

- Przewodnicząca;

2) Katarzyna Czarnecka - Zastępca Przewodniczącego;
3) Dionizy Radojewski

- Członek.
§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
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji
ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.

W związku z brakiem możliwości uczestnictwa części dotychczasowych członków komisji
ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań w jej pracach, oraz w świetle
§ 9 ust. 1 pkt 6 lit. c Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, że Osiedle realizuje
zadania w szczególności poprzez zgłaszanie właściwym organom Miasta

kandydatów –

przedstawicieli Osiedla na członków komisji powoływanych przez organy Miasta

w

sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały
jest zasadne.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Jarosław Klessa

UCHWAŁA NR XVI/54/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie

zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Cmentarz Miłostowo.

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. h uchwały LXXVI/1152/V/2010 Rady
Miasta

Poznania

z

dnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

31

sierpnia
(Dz. Urz.

2010
Woj.

r.

w

Wlkp.

sprawie
z

2010

uchwalenia
r.

Nr

Statutu

224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
1. Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz
Miłostowo.
2. Uwagi

dotyczące

uchwały

Rady

Miasta

Poznania

w

sprawie

przystąpienia

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz
Miłostowo 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 Cmentarz Miłostowo.

W związku z pismem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU-Z2/5040-62/15 z 21 marca 2016 r.,
oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. h Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego,
że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie koncepcji projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały
jest zasadne.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Jarosław Klessa

Załącznik do uchwały
nr XVI/54/II/2016
Rady Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Uwagi dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Cmentarz Miłostowo
1. Południowa

granica

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

Cmentarz Miłostowo powinna pokrywać się z ulicą Warszawską;
2. Obszaru cmentarza nie należy zwiększać o tereny znajdujące się na południe
od ulicy Warszawskiej;
3. Miejsce gromadzenia odpadów nie powinno znajdować się przy samym wejściu
na teren cmentarza.

UCHWAŁA NR XVI/55/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę 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
W

uchwale

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
§ 5 otrzymuje brzmienie:
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 9/5)”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zakład Lasów Poznańskich.
§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

zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.

W związku z koniecznością uwzględnienia lokalizacji pozostałych obiektów sportowo-rekreacyjnych
mających powstać na terenie Osiedla przy wyborze miejsca, w którym ma powstać siłownia
zewnętrzna z elementami placu zabaw, oraz w świetle § 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
zasadne.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Jarosław Klessa

UCHWAŁA NR XVI/56/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie

zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Rejon ulicy Majakowskiego.

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. h uchwały LXXVI/1152/V/2010 Rady
Miasta

Poznania

z

dnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

31

sierpnia
(Dz. Urz.

2010
Woj.

r.

w

Wlkp.

sprawie
z

2010

uchwalenia
r.

Nr

Statutu

224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulicy
Majakowskiego.
§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 Majakowskiego.

W związku z pismem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU-Z2/5040-2/15 z 21 marca 2016 r.,
oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. h Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego,
że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie koncepcji projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały
jest zasadne.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Jarosław Klessa

UCHWAŁA NR XVI/57/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie

zaopiniowania projektów oświetlenia ulic Witosława oraz Sobiesława.

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a uchwały LXXVI/1152/V/2010 Rady
Miasta

Poznania

z

dnia

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

31

sierpnia
(Dz. Urz.

2010
Woj.

r.

w

Wlkp.

sprawie
z

2010

uchwalenia
r.

Nr

Statutu

224,

poz.

Osiedla
4527),

uchwala się, co następuje:

§1
Opiniuje się pozytywnie projekty oświetlenia ulic Witosława oraz Sobiesława.
§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 projektów oświetlenia ulic Witosława oraz Sobiesława.

W związku z pismem firmy Stanluks sp. z o.o. nr Z-01/2016 z 21 marca 2016 r. przygotowującej
dla Zarządu Dróg Miejskich projekt oświetlenia ulicy Witosława oraz Sobiesława, oraz w świetle
§ 9 ust. 1 pkt 7 lit. a Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, że Osiedle
realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie projektów inwestycji i przedsięwzięć jednostek
organizacyjnych Miasta dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Jarosław Klessa

UCHWAŁA NR XVI/58/II/2016
RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
z dnia 14 kwietnia 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 marzec 2016 r. następującym członkom organów Osiedla:
1) Krzysztof Bartosiak

-

300 zł;

2) Roman Mikołajewicz

-

200 zł;

3) Dionizy Radojewski

-

300 zł;

4) Roch Burandt

-

200 zł;

5) Magdalena Ziółkowska

-

200 zł;

6) 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 marzec 2016 r., zgodnie z poniższym
zestawieniem:
1) Krzysztof Bartosiak

- z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla;

2) Roman Mikołajewicz

- z tytułu podjęcia działań mających na celu utworzenie klubu seniora;

3) Dionizy Radojewski

- z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla;

4) Roch Burandt

- z tytułu uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w ramach

programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”;
5) Magdalena Ziółkowska - z tytułu działań informacyjnych;
6) Jarosław Klessa

- z tytułu uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w wydziałach

i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz prowadzenia strony internetowej.
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.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
(-) Jarosław Klessa

