Data wpływu: 11.07.2016
UCHWAŁA NR XI/44/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 4 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/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
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.

Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

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 Miasta nr WJPM.VIII.3031.5.2016
z dnia 6 czerwca 2016 r., oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Stare Winogrady
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.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu
(-) Zygmunt Woźny

UCHWAŁA NR XI/45/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 rok.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 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
Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2017 rok.:
1) remont ul. Przełajowej;
2) remont ul. Pszennej.

§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

ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz
dróg wewnętrznych i gminnych na rok.

W związku z § 10 ust. 1 pkt 2 statutu Osiedla Stare Winogrady 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.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla
(-) Zygmunt Woźny

UCHWAŁA NR XI/46/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 4 lipca 2016 r.
w sprawie

ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2017 rok.

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

się

następującą

listę

zadań

powierzonych

w

zakresie

prac

remontowych

w placówkach oświatowych do realizacji w 2017 rok.:
1) Przedszkole nr 64 – „Remont dachu” – kwota 30 000 zł;
2) Szkoła Podstawowa nr 38 – „Remont schodów zewnętrznych na boisko” – kwota
2 000 zł;
3) Szkoła Podstawowa nr 38 – „Malowanie sali dydaktycznej” – kwota 14 693 zł;
4) Szkoła Podstawowa nr 83 – „Remont instalacji elektrycznej oraz instalacji centralnego
ogrzewania” – kwota 28 000 zł.
5) Gimnazjum nr 4 – „Remont sal dydaktycznych wraz z wymianą stolarki okiennej” –
kwota 15 000 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 ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2017 rok.

Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz Wydziałem
Oświaty oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Stare Winogrady 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.

Wnioskodawca
Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

UCHWAŁA NR XI/47/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie projektu planu wydatków na 2017 r.

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr 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. 4389), uchwala się, co następuje:

§1
1. Uchwala się projekt planu wydatków na 2017 rok.
2. Projekt planu wydatków na 2017 r. stanowi załącznik do uchwały.
§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 projektu planu wydatków na 2017 r.

W związku z naliczeniem środków na 2017 r. oraz 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 Osiedla
(-) Zygmunt Woźny

UCHWAŁA NR XI/48/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 4 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr V/28/VII/2015 z dnia 14 października 2015 r. w
sprawie

ustalenia

listy

zadań

remontowych

w

placówkach

oświatowych na 2016 rok.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 uchwały 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
Zmienia się zapis §1 pkt 1 uchwały nr V/28/VII/2015 z dnia 14 października 2015 r. w
ten sposób, że przyjmuje on brzmienie:
Szkoła Podstawowa nr 38 – „Remont boiska” – kwota 47.000 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 zmiany uchwały nr V/28/VII/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ustalenia
listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2016 rok.

W związku z informacją Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 o braku możliwości realizacji zadania
„Remont kominów i kondygnacji piwnicznej z uwzględnieniem wentylacji w sali gimnastycznej” i prośbą
p. dyrektor o zmianę zadania oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Stare Winogrady
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.

Wnioskodawca
Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

UCHWAŁA NR XI/49/VII/2016
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Na podstawie § 41 ust. 2 uchwały nr 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 czerwiec 2016 r. następującym członkom organów
Osiedla:
1) Bielak Janusz

- 200 zł

2) Soniewicka Aleksandra

- 200 zł

3) Woźny Zygmunt

- 400 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 czerwiec 2016 r., zgodnie z poniższym
zestawieniem:
1. Januszowi Bielakowi - za pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego zarządu osiedla oraz prace
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2. Aleksandrze Soniewickiej - za pracę w zarządzie osiedla i przygotowanie spotkań z seniorami
3. 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

