
Data wpływu: 15 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/66/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 14 lipca 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  45.000 zł  z zadania  „Wykonanie projektu budowy dróg 

(na  ul.  Dobrowita  –  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  Leszka  do  skrzyżowania 

z  ul.  Sędziwoja,  Dobrochny,  Świętochny,  Władymira,  Miłowita,  Zajęczej)”  przenosi 

się na zadanie „Budowa przystanków autobusowych wraz z chodnikami na ulicy Kobyle-

pole (w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wilczą)”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.

§ 2

1. Środki  finansowe  w wysokości  8.500  zł  z  zadania  „Wykonanie  projektu  budowy  dróg 

(na  ul.  Dobrowita  –  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  Leszka  do  skrzyżowania 

z  ul.  Sędziwoja,  Dobrochny,  Świętochny,  Władymira,  Miłowita,  Zajęczej)”  przenosi 

się na zadanie „Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej ulic Piwnej (droga 

dojazdowa do Przedszkola nr 68) i Zajęczej”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.

§ 3

1. Środki  finansowe  w wysokości  30.000  zł  z  zadania  „Wykonanie  projektu  przebudowy 

ul.  Żelaznej”  przenosi  się  na  zadanie  „Budowa  przystanków  autobusowych 

wraz z chodnikami na ulicy Kobylepole (w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wilczą)”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.

§ 4



1. Środki finansowe w wysokości 2.100 zł z zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych 

wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla” przenosi się na zadanie „Montaż sto-

łu do tenisa stołowego na terenie Darzyboru”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zakład Lasów Poznańskich.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6

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 XIX/67/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 14 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remonto-

wych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r.

Na podstawie § 28 ust.  1 w związku z § 10 u s t .  1  p k t  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  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. §  2  otrzymuje 

brzmienie:

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  nawierzchni  jezdni  ulicy  Warpińskiej  (poprzez  położenie 

dywanika asfaltowego).

§ 2

W  uchwale  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. §  3  otrzymuje 

brzmienie:

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników  oraz  dróg  wewnętrznych  i  gminnych   na  terenie  Kobylepola,  do  realizacji 

w 2016 r.:

1) wykonanie  remontu  nawierzchni  jezdni  ulicy  Szpaków,  na  odcinku  od  miejsca, 

w  którym  rozpoczyna  się  istniejąca  nawierzchnia  do  granicy  posesji  Szkoły 

Podstawowej nr 55;

2) wykonanie udrożnienia kanalizacji deszczowej ulicy Żelaznej;



3) wykonanie  remontu  nawierzchni  jezdni  przy  ulicy  Piwnej  1a  (droga  dojazdowa 

do Przedszkola nr 68) poprzez położenie dywanika asfaltowego);

4) wykonanie  remontu  chodnika  prowadzącego  od  ulicy  Borówki  w  kierunku  bloków 

na ulicy Darzyborskiej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

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 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 jednost-

ką organizacyjną listę prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych                      i  

gminnych,  z  uwagi  na  ustalenia  poczynione  z  przedstawicielami  Zarządu  Dróg  Miejskich 

w dniu 8 lipca 2016 roku, zmieniające zakres realizowanych w 2016 roku zadań, podjęcie niniejszej  

uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
      Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

  (-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XIX/68/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 14 lipca 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  czerwiec  2016  r.  następującym  członkom  organów 

Osiedla:

1) Krzysztof Bartosiak - 300 zł; 

2) Hanna Grobelna          - 300 zł;

3) Dionizy Radojewski - 300 zł; 

4) Roch Burandt            - 200 zł; 

5) Katarzyna Czarnecka - 200 zł;

6) Jarosław Klessa; - 200 zł;

7) Magdalena Ziółkowska - 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 czerwiec 2016 r., zgodnie z poniższym 

zestawieniem:

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

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

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

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

5) Katarzyna Czarnecka -  z tytułu działań związanych z organizacją imprez sportowych;

6) Jarosław Klessa - z tytułu działań związanych z organizacją imprez sportowych.

7) Magdalena Ziółkowska -  z tytułu działań informacyjnych.

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

UCHWAŁA NR XIX/69/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

         z dnia 14 lipca 2016 r.



w sprawie zaopiniowania  projektu  zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Poznania 

w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

jednostek pomocniczych Miasta.

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  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 projekt  zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Poznania  w  sprawie 

organizacji  konkursu  na  dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych  jednostek  pomocniczych 

Miasta.

§ 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  zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Poznania 

w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

jednostek pomocniczych Miasta.

W  związku  z  pismem  Wydziału  Wspierania  Jednostek  Pomocniczych  nr  WJPM-VIII.3031.5.2016 

z 6 czerwca 2016 r., oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole  

stanowiącego, że  Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach 

przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i  jednostki  organizacyjne Miasta,  podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

       (-) Dionizy Radojewski
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