
Data wpływu: 16 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/59/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 12 maja 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  6.000  zł  z  zadania  „Opracowanie  projektu  siłowni 

zewnętrznej  z  elementami  placu  zabaw  (obręb  Kobylepole,  arkusz  10,  działka  11)” 

przenosi się na zadanie „Zakup i montaż wyposażenia placu sportowo – rekreacyjnego 

u zbiegu ulic Wandy i Sabiny”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

§ 2

1. Środki  finansowe  w  wysokości  6.000  zł  z  zadania  „Opracowanie  projektu  siłowni 

zewnętrznej  z  elementami  placu  zabaw  (obręb  Kobylepole,  arkusz  10,  działka  11)” 

przenosi  się  na  zadanie  „Zakup  i  montaż  dwóch  ławek  u  zbiegu  ulic  Rugijskiej 

i Zieleńskiej”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.

§ 3

1. Środki  finansowe  w  wysokości  5.000  zł  z  zadania  „Opracowanie  projektu  siłowni 

zewnętrznej  z  elementami  placu  zabaw  (obręb  Kobylepole,  arkusz  10,  działka  11)” 

przenosi się na zadanie „Zakup i montaż dwóch ławek i dwóch koszy przy ul. Sępiej”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zakład Lasów Poznańskich.



§ 4

1. Środki  finansowe  w wysokości  1.500 zł  z  zadania  „Budowa  platformy przystankowej 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - przystanek autobusowy Darzybór” 

przenosi się na zadanie „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni (Gimnazjum nr 22)”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.

§ 5

1. Środki  finansowe  w wysokości  4.500 zł  z  zadania  „Budowa  platformy przystankowej 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - przystanek autobusowy Darzybór” 

przenosi się na zadanie „Utworzenie trawników (Gimnazjum nr 22)”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.

§ 6

1. Środki  finansowe  w wysokości  3.000 zł  z  zadania  „Budowa  platformy przystankowej 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - przystanek autobusowy Darzybór” 

przenosi się na zadanie „Zakup i montaż wyposażenia placu sportowo – rekreacyjnego 

u zbiegu ulic Wandy i Sabiny”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

§ 7

1. Środki  finansowe  w wysokości  6.000 zł  z  zadania  „Budowa  platformy przystankowej 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - przystanek autobusowy Darzybór” 

przenosi  się  na  zadanie  „Wykonanie  kalendarzy  promujących  działalność 

Przedszkola nr 68”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.

§ 8

1. Środki finansowe w wysokości 7.000 zł z zadania „Budowa platformy przystankowej 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - przystanek autobusowy Darzybór” 

przenosi  się na zadanie „Organizacja wieczornic patriotycznych (Gimnazjum nr 22)”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.

§ 9

1. Środki  finansowe  w wysokości  5.000 zł  z  zadania  „Budowa  platformy przystankowej 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - przystanek autobusowy Darzybór” 

przenosi  się na zadanie „Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Sportu.



§ 10

1. Środki  finansowe  w wysokości  1.000 zł  z  zadania  „Budowa  platformy przystankowej 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - przystanek autobusowy Darzybór” 

przenosi  się na zadanie „Zakup nagród dla uczestników konkursu Zielony Poznań”.

2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez Osiedle.

§ 11

1. Środki  finansowe  w wysokości  2.000 zł  z  zadania  „Budowa  platformy przystankowej 

dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - przystanek autobusowy Darzybór” 

przenosi  się na zadanie „Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych 

seniorów z terenu Osiedla”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

§ 12

1. Środki  finansowe  w  wysokości  3.000  zł  z  zadania  „Organizacja  Jasełek” 

przenosi  się na zadanie „Organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych 

seniorów z terenu Osiedla”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

§ 13

Środki finansowe w wysokości 58.439,52 zł z zadania „Rewitalizacja terenu o oznaczeniach 

geodezyjnych:  obreb  Główieniec,  ark.  30,  działka  nr  58”  przeznacza  się  na  wykonanie 

przeglądu  drzewostanu,  usunięcie  drzew  (wiatrołomów)  oraz  przycięcie  suchych, 

nadłamanych, zwisających gałęzi w ramach ww. zadania.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Krzysztof Bartosiak



                             UZASADNIENIE

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



UCHWAŁA NR XVII/60/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 12 maja 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 kwiecień 2016 r. następującym członkom organów 

Osiedla:

1) Krzysztof Bartosiak - 300 zł;

2) Dionizy Radojewski - 300 zł;

3) Bartosz Rozynek; - 200 zł;

4) Roch Burandt            - 200 zł;

5) Magdalena Ziółkowska - 200 zł;

6) Hanna Grobelna          - 200 zł;

7) Katarzyna Czarnecka - 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 kwiecień 2016 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) Bartosz Rozynek - z tytułu działań związanych z organizacją imprez sportowych;

4) Roch Burandt            - z tytułu działań związanych z organizacją imprez sportowych;

5) Magdalena Ziółkowska -  z tytułu działań informacyjnych;

6) Hanna Grobelna       -  z tytułu działań związanych z organizacją konkursu Zielony Poznań;

7) Katarzyna Czarnecka -  z tytułu działań związanych z organizacją imprez sportowych.

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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