Data wpływu: 15.10.2015
UCHWAŁA NR V/27/VII/2015
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie zaopiniowania zagospodarowania wydarzeniem masowym przestrzeni
parku Cytadela.

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 14 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

zagospodarowania

wydarzeniem

masowym

przestrzeni parku Cytadela.
§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 zagospodarowania wydarzeniem masowym przestrzeni parku Cytadela.

W związku z wnioskiem firmy V’utur-X Events Jacek Rzysko oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu
Osiedla Stare Winogrady stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez
współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi
podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.

Wnioskodawca
Przewodnicząca Rady Osiedla

(-) Halina Owsianna

UCHWAŁA NR V/28/VII/2015
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych
na 2016 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 w powiązaniu z § 10 ust. 1 pkt 1 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
w placówkach oświatowych do realizacji w 2016 r.:
1) Szkoła Podstawowa nr 38 – „Remont kominów i kondygnacji piwnicznej
z uwzględnieniem wentylacji w sali gimnastycznej” - kwota 47.000 zł,
2) Szkoła Podstawowa nr 83 – „Remont dachu oraz pomieszczeń klasowych” – kwota
6.500 zł,
3) Gimnazjum nr 15 – „Remont dachu oraz pomieszczeń klasowych” - kwota 6.500 zł,
4) Gimnazjum nr 4 – „Wykonanie świetlika w dachu budynku oraz malowanie sal
dydaktycznych” - kwota 34.000 zł,
5) Przedszkole nr 64 – „Remont kolejnej części dachu” - kwota 9.430 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 2016 r.

Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi 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 uzasadnione.

Wnioskodawca
Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

UCHWAŁA NR V/29/VII/2015
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

Na podstawie § 41 ust. 2 uchwały nr LXXVI/ LXXVI/1117V/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 wrzesień 2015 r. następującym członkom organów
Osiedla:
1) Zbigniewowi Arndtowi

- 500 zł,

2) Andrzejowi Baranowskiemu

- 500 zł,

3) Januszowi Bielakowi

- 500 zł,

4) Zofii Charłampowicz-Jabłońskiej

- 500 zł,

5) Małgorzata Ptak- Adamczewska

- 300 zł.

6) Katarzynie Owsiannej

- 500 zł,

7) Aleksandrze Soniewickiej

- 500 zł,

8) Janusz Wolski

- 300 zł,

9) Zygmuntowi Woźnemu

- 500 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 wrzesień 2016 r., zgodnie z poniższym
zestawieniem:
1. Zbigniewowi Arndtowi - za prace związane z analizą mpzp „Rejon ulicy Na Szańcach” i projektem
dot. przeprowadzenia tramwaju na Naramowice.
2. Andrzejowi Baranowskiemu - za prace związane prowadzeniem spraw dot. projektu „Bezpieczna
dzielnica - bezpieczny mieszkaniec” oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisariatu
Poznań-Północ.
3. Januszowi Bielakowi - za pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego Zarządu Osiedla, spotkania
ze Strażnikiem Miejskim i monitorowanie stanu bezpieczeństwa chodników i jezdni na osiedlu.
4. Zofii Charłampowicz-Jabłońskiej - za prace związane z analizą mpzp „Rejon ulicy Na Szańcach”
i projektem dot. przeprowadzenia tramwaju na Naramowice.
5. Małgorzacie Ptak-Adamczewskiej - za prace związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu
Zielony Poznań.
6. Katarzynie Owsiannej – za prace związane z przygotowaniem osiedlowego kwartalnika i strony
na facebooku.
7. Aleksandrze Soniewickiej – za prace związane z przygotowaniem i rozniesieniem osiedlowego
kwartalnika i pracę z seniorami.
8. Januszowi Wolskiemu –z prowadzenie strony internetowej osiedla.
9. 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
Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Halina Owsianna

