
DATA WPŁYWU: 02.02.2016. 
UCHWAŁA NR   VIII/35/VII/2016 

RADY OSIEDLE STARE WINOGRADY  
z dnia 1 lutego 2016 r. 

 
w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016 
 
 
Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1128/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 
2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Winogrady (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 227, 
poz. 4183) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 
1. Środki finansowe w wysokości 11.000 zł znajdujące się w rezerwie celowej 

budżetu przenosi się na zadanie „Wykonanie przejazdu między ulicami 
Starowiejską  
a Jęczmienną”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 
 

§ 2 
1. Środki finansowe w wysokości 3.000 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Założenie i uporządkowanie zieleni na terenie ZSZ nr 2” 
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2. 
 

§ 3 
1. Środki finansowe w wysokości 3.000 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Zakupy związane z organizacją imprez i lekcji o 
charakterze historyczno-patriotycznym dla młodzieży”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Gimnazjum nr 4. 
 

§ 4 
1. Środki finansowe w wysokości 3.000 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Uporządkowanie zieleni w ogrodzie przy domu  
z mieszkaniami dla seniorów przy ul. Winogrady 150, zarządzanym przez DPS – 
ul. Ugory”. 

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

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady Osiedla  
 

(-) Halina Owsianna 
 
 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

  
 
w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016 

 

 

W  związku z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Stare Winogrady stanowiącym, że do wyłącznej 
kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 

         Wnioskodawca 

Przewodniczący Zarządu 

 

      (-) Zygmunt Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR VIII/37/VII/2016 
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

z dnia 1 lutego 2016 r. 
 
 
w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 

Na podstawie § 41 ust. 2 uchwały nr LXXVI/ LXXVI/1117/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia  

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Winogrady (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

z 2010 r. Nr 227, poz. 4183), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
Postanawia się przyznać dietę za styczeń 2016 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Andrzejowi Baranowskiemu  - 100 zł, 

2) Zofii Charłampowicz-Jabłońskiej - 150 zł, 

3) Katarzynie Owsiannej   - 250 zł, 

4) Małgorzacie Ptak- Adamczewskiej  - 100 zł. 

5) Aleksandrze Soniewickiej   - 500 zł, 

6)  Zygmuntowi Woźnemu  - 200 zł. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

            Przewodnicząca Rady Osiedla  
 
 

          (-) Halina Owsianna 
 
 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 
  
w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za styczeń 2016 r., zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 
 
1. Andrzejowi Baranowskiemu -  za udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisariatu Poznań-

Północ i Strażą Miejską 
2. Zofii Charłampowicz-Jabłońskiej - za prace związane z podsumowaniem współpracy z jednostkami 

miejskimi w 2015 r. 
3. Małgorzacie Ptak-Adamczewskiej - za prace związane z przygotowaniem kolejnej edycji konkursu 

„Zielony Poznań”  
4. Katarzynie Owsiannej – za prace związane z przygotowaniem osiedlowego kwartalnika i strony  

na facebooku. 
5. Aleksandrze Soniewickiej - za przygotowanie spotkań z seniorami. 
6. Zygmuntowi Woźnemu - za pełnienie funkcji przewodniczącego zarządu osiedla. 
 
W związku z § 41 ust. 2 statutu Osiedla Stare Winogrady 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. 
 
 
 

                      Wnioskodawca 

          Przewodniczący Zarządu Osiedla 
 
 

       (-) Zygmunt Woźny 
 
 


