
Data wpływu: 18 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/70/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie zaopiniowania umieszczenia przy ul. Haliny zabudowy kontenerowej     (mo-

dułowej) w ramach rozbudowy przychodni NZOZ PLR Alterida.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. b 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

1. Opiniuje  się  negatywnie umieszczenie  przy  ul.  Haliny  zabudowy  kontenerowej 

(modułowej) w ramach rozbudowy przychodni NZOZ PLR Alterida. 

2. Uwagi  dotyczące  umieszczenia  przy  ul.  Haliny  zabudowy  kontenerowej  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  umieszczenia  przy  ul.  Haliny  zabudowy  kontenerowej 

(modułowej) w ramach rozbudowy przychodni NZOZ PLR Alterida.

W  związku  z  pismem  NZOZ  PLR Alterida  z  18  maja  2016  r.,  konsultacjami  przeprowadzonymi 

z  mieszkańcami  Osiedla  oraz  w  świetle  §  9  ust.  1  pkt  7  lit  b  Statutu  Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez 

opiniowanie  działań  dotyczących  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  obszarze  Osiedla, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

             (-) Dionizy Radojewski



Załącznik do uchwały nr XX/70/II/2016
Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Uwagi dotyczące umieszczenia przy ul. Haliny zabudowy kontenerowej (modułowej) 

w ramach rozbudowy przychodni NZOZ PLR Alterida, zgłoszone przez mieszkańców 

Osiedla:

1. Rozbudowa  doprowadzi  do  zwiększenia  ruchu  samochodowego  na  ulicy  Haliny 

i ulicach z nią sąsiadujących;

2. Na ulicy Haliny i ulicach z nią sąsiadujących brakuje miejsc parkingowych;

3. Prezentacja  zabudowy  kontenerowej  przesłana  pismem  z  dnia  18  maja  br. 

nie zawiera informacji  na temat rodzajów działalności  jaka może być prowadzona 

w pomieszczeniach urządzanych w  kontenerach;

4. Rozbudowa  przyczyni  się  do  zlikwidowania  jednego  z  nielicznych  zieleńców 

w okolicy.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

                                                                                (-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR XX/71/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie  projektu planu wydatków na 2017 r.

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. Uchwala się projekt planu wydatków na 2017 rok.

2. Projekt planu wydatków na 2017 rok stanowi 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 projektu planu wydatków na 2017 r.

W związku z naliczeniem środków na 2017 r. oraz na podstawie § 28 ust. 3 pkt. 2 Statutu Osiedla  

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji  Rady należy uchwalanie 

planu  wydatków  Osiedla  i  propozycji  do  projektu  budżetu  Miasta,  podjęcie  niniejszej  uchwały 

jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
      Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski

UCHWAŁA NR XX/72/II/2016



RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

z dnia 11 sierpnia 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 3.000 zł z zadania „Remont boiska w Szkole          Podsta-

wowej nr 55” przenosi się na zadanie „Dokończenie drogi dojazdowej do boiska            i 

dokończenie budowy boiska w Szkole Podstawowej nr 55”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.

§ 2

1. Środki  finansowe  w wysokości  4.000  zł  z  zadania  „Opracowanie  projektu  siłowni  ze-

wnętrznej z elementami placu zabaw (obręb Kobylepole, arkusz 09, działka 9/5)” przenosi 

się na zadanie „Zakup i montaż koszy na psie odchody przy chodnikach”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.

§ 3

1. Środki  finansowe  w wysokości  4.000  zł  z  zadania  „Opracowanie  projektu  siłowni  ze-

wnętrznej z elementami placu zabaw (obręb Kobylepole, arkusz 09, działka 9/5)” przenosi 

się na zadanie „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum nr 22”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.

§ 4

1. Środki finansowe w wysokości  1.500 zł z zadania „Organizacja warsztatów twórczych” 

przenosi się na zadanie „Organizacja warsztatów dziennikarskich w Szkole Podstawowej 

nr 55”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.

§ 5



1. Środki finansowe w wysokości  2.000 zł z zadania „Organizacja warsztatów twórczych” 

przenosi się na zadanie „Organizacja spotkań wigilijnych dla seniorów”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Kultury.

§ 6

1. Środki finansowe w wysokości 2.900 zł z zadania „Organizacja spotkań i jednodniowych 

wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla” przenosi się na zadanie „Organizacja 

wieczornic patriotycznych w Gimnazjum nr 22”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.

§ 7

1. Środki  finansowe  w wysokości  100.000  zł  z  zadania  „Modernizacja  elewacji  budynku 

szkoły z uwzględnieniem napraw blacharskich w Szkole Podstawowej nr 87” przenosi się 

na zadanie „Modernizacja  elewacji  budynku szkoły z uwzględnieniem napraw blachar-

skich oraz ociepleniem dachu w Szkole Podstawowej nr 87”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 9

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 z rozmowami przeprowadzonymi z Dyrektorami szkół oraz § 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 XX/73/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

           z dnia 11 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016                 

z 14  lipca 2016 r..

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 XIX/66/II/2016 Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z 14 lipca 2016 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016 § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Środki  finansowe  w wysokości  8.000  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 „Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej ulic Piwnej (droga 

dojazdowa do Przedszkola nr 68) i Zajęczej”.

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.

§ 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                

z 14  lipca 2016 r..

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich nr DW.0711.1.2.26.2016 z 11 sierpnia 2016 r., 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla 

 Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

     (-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR XX/74/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

           z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2017 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 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

Ustala  się  następującą  listę  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  

w placówkach oświatowych do realizacji w 2017 r.:

1) Przedszkole  nr  4  -  „Wymiana  fragmentu  ogrodzenia  (kontynuacja  zadania)” 

- kwota: 15.069,00 zł;

2) Przedszkole  nr  68  -  „Remont  bloku  żywieniowego  (kontynuacja  zadania)” 

- kwota: 15.000,00 zł;

3) Szkoła podstawowa nr 55 - „Remont sal dydaktycznych” - kwota: 15.000,00 zł;

4) Szkoła podstawowa nr 87 - „Remont sanitariatów” - kwota: 25.000,00 zł;

5) Gimnazjum nr 22 - „Remont pomieszczeń” - kwota: 12.000,00 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 ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2017 r.

Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz Wydziałem 

Oświaty  oraz  w  związku  z  §  10  ust.  1  pkt  1  Statutu  Osiedla  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 

stanowiącym, że Rada po rozeznaniu potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala 

listę  zadań  do  realizacji  w  zakresie  prac  remontowych  w  miejskich  gimnazjach,  szkołach 

podstawowych i przedszkolach, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

                 (-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR XX/75/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

           z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia  listy  priorytetów  w  zakresie  prac  remontowych  miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 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

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2017 r.:

1) remont chodnika przy ul. Światopełka;

2) remont chodnika przy ul. Darzyborskiej;

3) remont chodnika przy ul. Szpaków (wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 55);

4) remont chodnika przy ul. Zieleńskiej.

§ 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 ustalenia  listy  priorytetów  w  zakresie  prac  remontowych  miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r.

W związku z § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla Główna 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,  podjęcie  uchwały 

jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

   (-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR XX/76/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

       z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania  wniosku  Zarządu  Dróg  Miejskich  o  nadanie  decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu drogowego 

w rejonie Zielińca.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. b 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 wniosek  Zarządu  Dróg  Miejskich,  skierowany  do  Regionalnego 

Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu,  o  nadanie  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  „Rozbudowa  układu  drogowego  w rejonie  Osiedla 

Zieliniec,  obejmującą  skrzyżowanie  ul.  Warszawskiej  z  ul.  Sośnicką  oraz ulicę  Sośnicką, 

Sarnią,  Kamieńską,  Grodnicką,  Starachowicką  i  Zieleńską,  jak  również  budowę  drogi 

dojazdowej pomiędzy ulicą Starachowicką i Kamieńską”.

§ 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  wniosku  Zarządu  Dróg  Miejskich  o  nadanie  decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu drogowego 

w rejonie Zielińca.

W związku z pismem Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z 28 lipca 2016 r., oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 

lit.  b  Statutu  Osiedla  Antoninek-Zieliniec-Kobylepole  stanowiącego,  że  Osiedle  realizuje  zadania 

w szczególności  poprzez opiniowanie działań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego 

na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

       (-)  Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR XX/77/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

       z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Poznania  w  sprawie 

ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych 

w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

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 uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie 

Miasta Poznania.

§ 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 

ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych 

w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

W związku z pismem Wydziału Oświaty  z 13 lipca 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

UCHWAŁA NR XX/78/II/2016



RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

       z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Warszawskiej.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku 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

1. Opiniuje  się  negatywnie zmianę  organizacji  ruchu  na  ul.  Warszawskiej  (wyznaczenie 

buspasa w kierunku ronda Śródka). 

2. Uwagi  dotyczące  zmian  w organizacji  ruchu  na  ul.  Warszawskiej  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 zmiany organizacji ruchu na ul. Warszawskiej.

W  związku  z  pismem  Zarządu  Dróg  Miejskich  nr  DW.0711.1.5.3.2016 z  15  lipca  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, będących własnością 

Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

            (-) Dionizy Radojewski



         Załącznik do uchwały                   
nr XX/78/II/2016

Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Uwagi dotyczące zmiany organizacji ruchu na ul. Warszawskiej:

1. Buspas powinien zostać umieszczony na odcinku od skrzyżowania ulicy 

Warszawskiej z ulicą Krańcową aż do ronda Śródka;

2. Proponowane zmiany utrudnią wyjazd z ul. Św. Michała;

3. Proponowane zmiany w ocenie Rady Osiedla nie spowodują zwiększenia 

płynności ruchu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

     (-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR XX/79/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

       z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Pustej.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit b 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

1. Opiniuje  się  pozytywnie zmianę  organizacji  ruchu  na  ul.  Pustej,  polegającą 

na wprowadzeniu  na niej  ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania  z ulicą  Ludmiły, 

do skrzyżowania z ulicą Bożeny.

2. Na odcinku od skrzyżowania ul. Pustej z ulicą Sabiny, do skrzyżowania z ulicą Ludmiły 

ruch powinien być dwukierunkowy.

3. Uwagi dotyczące zmian w organizacji ruchu na ul. Pustej 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 zmiany organizacji ruchu na ul. Pustej.

W  związku  z  pismem  Wydziału  Transportu  i  Zieleni  nr  TZ-I.152.1.42.2016 z  11  maja  2016  r., 

konsultacjami  z  mieszkańcami   oraz  w  świetle  §  9  ust.  1  pkt  7  lit  b  Statutu  Osiedla 

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole  stanowiącego,  że  Osiedle  realizuje  zadania  w  szczególności 

poprzez  opiniowanie  działań  dotyczących  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  na  obszarze 

Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

            (-) Dionizy Radojewski



         Załącznik do uchwały                   
nr XX/79/II/2016

Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Uwagi dotyczące zmiany organizacji ruchu na ul. Pustej:

1. Proponowane  zmiany  muszą  wiązać  się  z  rozwiązaniem  problemu  zwiększonego 

ruchu  na  ul.  Pustej  oraz  na  bardzo  wąskiej  ulicy  Sabiny,  przy  której  dodatkowo 

znajduje się plac zabaw,  chodnik i  słupy energetyczne.  W związku z powyższym, 

wprowadzenie  proponowanych  zmian  musi  wiązać  się  z  „uspokojeniem  ruchu” 

przy szkołach, boiskach i placach zabaw (poprzez zwiększenie kontroli właściwych 

służb w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego przez kierowców);

2. Proponowane  zmiany  wyeliminują  ryzyko  przejęcia  przez  ulicę  Wiesławy  całości 

dotychczasowego ruchu odbywającego się na ulicy Pustej;

3. Proponowane  zmiany  uchronią  mieszkańców ulic  Kwiryny,  Mirosławy  oraz  części 

ulicy  Bolesławy  przed  nadmiernym  ruchem  oraz  zapewnią  bezpieczeństwo 

mieszkańcom;

4. Jeśli  proponowane  zmiany  nie  przyniosą  poprawy  sytuacji  mieszkańców  Osiedla, 

w  szczególności  mieszkańców  ulicy  Pustej,  Rada  Osiedla  będzie  wnioskować 

o rozwiązanie problemu przez właściwe jednostki miejskie;

5. Rada Osiedla będzie wnioskować do Policji  i Straży Miejskiej o ściślejszą kontrolę 

przestrzegania zasad ruchu drogowego przez kierowców.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

(-) Dionizy Radojewski



UCHWAŁA NR XX/80/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

       z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu rewaloryzacji parku przy ul. Browarnej.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku 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 projekt rewaloryzacji  parku przy ul. Browarnej (obręb Główieniec, 

ark.  30,  działka  nr  58)  z  uwzględnieniem  uwag  zawartych  w  notatce  ze  spotkania 

przeprowadzonego z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej w dniu 4 sierpnia br..

§ 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 rewaloryzacji parku przy ul. Browarnej.

W  związku  z  pismem  Zarządu  Zieleni  Miejskiej  nr  ZZM.PZ/5011-4-11/16 z  8  sierpnia  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 XX/81/II/2016

RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

             z dnia 11 sierpnia 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 lipiec 2016 r. następującym członkom organów Osiedla:

1) Krzysztof Bartosiak - 300 zł; 

2) Hanna Grobelna          - 300 zł;

3) Dionizy Radojewski - 300 zł; 

4) Jarosław Klessa; - 200 zł;

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

5) 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
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