
Data wpływu: 20 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/61/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: zorganizowania  spotkania  z  mieszkańcami  w  sprawie  rozbudowy NZOZ 

Alterida oraz rozwiązań komunikacyjnych na ulicy Pustej.

Na  podstawie  §  9  ust.  1  pkt  13  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. Postanawia się zorganizować spotkanie z mieszkańcami w sprawie rozbudowy NZOZ 

Alterida oraz rozwiązań komunikacyjnych na ulicy Pustej.

2. Termin i miejsce spotkania zostanie wyznaczone przez Zarząd Osiedla.

§ 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: zorganizowania  spotkania  z  mieszkańcami  w  sprawie  rozbudowy NZOZ 

Alterida oraz rozwiązań komunikacyjnych na ulicy Pustej.

W  związku  §  9  ust.  1  pkt  13  Statutu  Osiedla  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole  stanowiącego, 

że do wyłącznej kompetencji  Rady należy współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców 

Osiedla zmierzających do poprawy warunków ich życia, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
      Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

   (-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR XVIII/62/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 16 czerwca 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  8.000  zł  z  zadania  „Zakup  i  montaż  koszy 

wraz  ze  stabilizacją  terenu  (obręb  Kobylepole,  arkusz  09,  działka  17/8)”  przenosi 

się  na  zadanie  „Zakup  i  montaż  koszy  i  ławek  wraz  ze  stabilizacją  terenu  leśnego 

przy ul. Szpaków”.

2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez Osiedle.

§ 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: 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 XVIII/63/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zaopiniowania  lokalizacji  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ulicy 

Majakowskiego  oraz  rewitalizacji  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego 

przy ul. Szpaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

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  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

Opiniuje  się  pozytywnie lokalizację  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ulicy 

Majakowskiego  (obr/ark:  08/16,  działki  43  i  44)  oraz  rewitalizację  kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków (obr/ark: 08/09, działka 17/1) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.

§ 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  lokalizacji  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ulicy 

Majakowskiego  oraz  rewitalizacji  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego 

przy ul. Szpaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W  związku  z  pismem  Poznańskich  Ośrodków  Sportu  i  Rekreacji  nr  NN.1.074.12.2016 

z 3 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.

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
      Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

   (-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XVIII/64/II/2016



RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w  sprawie: zorganizowania  spotkania  informacyjnego  z  mieszkańcami  w  sprawie 

utworzenia  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ulicy  Majakowskiego 

oraz  rewitalizacji  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ul.  Szpaków 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na  podstawie  §  9  ust.  1  pkt  13  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. Postanawia  się  zorganizować  spotkanie  z  mieszkańcami  w  sprawie  utworzenia 

kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ulicy  Majakowskiego  oraz  rewitalizacji 

kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ul.  Szpaków  wraz  z  infrastrukturą 

towarzyszącą.

2. Spotkanie  odbędzie  się  w  dniu  30  czerwca  2016  r.,  o  godzinie  18:00, 

w Szkole Podstawowej nr 55.

§ 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: zorganizowania  spotkania  informacyjnego  z  mieszkańcami  w  sprawie 

utworzenia  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ulicy  Majakowskiego 

oraz  rewitalizacji  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ul.  Szpaków 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W  związku  §  9  ust.  1  pkt  13  Statutu  Osiedla  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole  stanowiącego, 

że do wyłącznej kompetencji  Rady należy współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców 

Osiedla zmierzających do poprawy warunków ich życia, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
      Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

   (-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XVIII/65/II/2016



RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 16 czerwca 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 maj 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 - 300 zł;

6) Hanna Grobelna          - 200 zł;

7) Katarzyna Czarnecka - 200 zł;

8) Grzegorz Banasiak - 200 zł;

9) Tadeusz Szczepaniak - 200 zł;

10) Roman Mikołajewicz - 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  maj  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;

8) Grzegorz Banasiak -  z tytułu działań związanych z organizacją imprez sportowych;

9) Tadeusz Szczepaniak - z tytułu działań związanych z organizacją imprez sportowych;

10) Roman Mikołajewicz - 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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