
Data wpływu: 25.07.2019 r.

UCHWAŁA NR IV/17/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 24 lipca 2019 r.

 

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych 

o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 uchwał Nr LXXVI/1117/V/2010 Rady Miasta Poznania z 

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

Woj. Wielk. z 2010 r., Nr 227, poz. 4183), oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 

uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla 

oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla, 

uchwala się, co następuje:

§ 1

1.    Wnioskuje się o rezygnację z realizacji zadania „Uporządkowanie terenu zielonego w 

pasie drogowym wzdłuż ul. Gronowej”, kwota 20 761,00 zł, ujętego w planie 

finansowym Zarządu Dróg Miejskich i przeniesienie środków na zadanie 

„Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Owsianą, Starowiejską i Zbożową – 

dz. nr 30/8 obr. 52, ark. 33 m.in. w elementy siłowni zewnętrznej“. 

2.    Zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Wydziałem 

Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta a Zarządem Komunalnych Zasobów 

Lokalowych Sp. z o.o.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

 

                     (-) Piotr Zieliński 

 

 

 



UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

 

 

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o

dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok

 

Zarząd Dróg Miejskich pismem nr DOR.0711.2.1.2.2019 z 6 marca 2019 r. poinformował,

że zadanie „Uporządkowanie terenu zielonego w pasie drogowym wzdłuż ul. Gronowej”

nie  może  zostać  zrealizowane.  Działki  należące  do  pasa  drogowego  ul.  Gronowej  i

zlokalizowane na nich fragmenty terenów zieleni są bardzo wąskie co uniemożliwią ich

zagospodarowanie. W związku z tym postanowiono środki przeznaczone na ww. zadanie

przeznaczyć  na  budowę  siłowni  zewnętrznej  na  terenie  pomiędzy  ul.  Owsianą,

Starowiejską  i  Zbożową,  należącym  do  Zarządu  Komunalnych  Zasobów Lokalowych  

Sp. z o.o. Rozmowy na temat wybudowania siłowni w tym miejscu toczą się od dwóch lat.

W tym roku ZKZL opracował projekt zagospodarowania tego terenu, nie posiada jednak

środków na realizację inwestycji.

 

Zgodnie z  § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr LXXVI/1117/V/2010  Rady Miasta

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami: 

- wolnymi, 

- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom, 

- przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych,

- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

co  realizowane jest  poprzez  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  ich  przeznaczenia  oraz

przekazywanie zadań do realizacji właściwym wydziałom lub jednostkom organizacyjnym

Miasta.

 



W związku z powyższym oraz  §  9 ust.  1  pkt  1  i  5  Statutu  Osiedla Stare Winogrady

stanowiącymi,  że  Osiedle  realizuje  zadania  w  szczególności  poprzez  wnioskowanie  o

ujęcie w budżecie Miasta zadań dotyczących obszaru Osiedla oraz poprzez występowanie

do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta

na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

 

  Wnioskodawca

Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

 

                 (-) Julian Nowak

                           

 

 

Data wpływu: 29.07.2019 r.

UCHWAŁA NR IV/18/VIII/2019



RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 24 lipca 2019 r.

 

w sprawie projektu planu wydatków na 2020 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. Wielk. z 2010 r., Nr 227, poz. 4183), w związku z § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 

2 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla 

oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla, 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.    Uchwala się projekt planu wydatków na 2020 rok.

2.    Projekt planu wydatków na 2020 rok stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 



Przewodniczący Rady Osiedla 

 

                     (-) Piotr Zieliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

 

w sprawie projektu planu wydatków na 2020 r.



 

W związku z naliczeniem środków wolnych na 2020 r. oraz na podstawie § 28 ust. 3 pkt. 2

Statutu Osiedla Stare Winogrady, w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 i § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2

uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. stanowiącym,

że Osiedle gospodaruje środkami wolnymi,  co realizowane jest poprzez podejmowanie

uchwał w sprawie ich przeznaczenia oraz przekazywanie zadań do realizacji właściwym

wydziałom  lub  jednostkom  organizacyjnym  Miasta,  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest

zasadne.

 

 

 

 

  Wnioskodawca

Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

 

                (-) Julian Nowak

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data wpływu: 25.07.2019 r.

UCHWAŁA NR IV/19/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 24 lipca 2019 r.

 



w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych 

na 2020 rok.

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku 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. 4138), oraz § 2 ust. 2 pkt 2, §

2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia

2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację

zadań  przez  osiedla  oraz  szczegółowych  uprawnień  do  prowadzenia  gospodarki

finansowej przez osiedla, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala  się  następującą  listę  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  

w placówkach oświatowych do realizacji w 2020 rok.:

1)     Szkoła Podstawowa nr 38 – „Remont lekkiej hali sportowej” – kwota  77 519,00 zł;

2)     Zespół  Szkół  nr  4  (Szkoła  Podstawowa  nr  83)  –  „Remont  dachu  i  instalacji

centralnego ogrzewania” – kwota 20 000,00 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla



 

 

                                                                            (-) Piotr Zieliński
 

 

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

 

w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2020

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 szkołach podstawowych i 
przedszkolach, a także § 2 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały nr IX/126/VIII/2019 Rady 
Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami 
celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom, co realizowane jest poprzez
podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

                                                                                                               Wnioskodawca

Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

(-) Julian Nowak

 

 

 

 

UCHWAŁA NR IV/20/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 24 lipca 2019 r.

 

 

w sprawie  ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 r.

 



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. 4138 oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 2

ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019

r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań

przez  osiedla  oraz  szczegółowych  uprawnień  do prowadzenia  gospodarki  finansowej

przez osiedla, 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 2020 r.:

1)  ul. Sołtysia – kontynuacja remontu chodników po obu stronach na odcinku między ul.

Gromadzką a ul. Zagrodniczą ;

2)  ul. Winna – remont chodnika po prawej stronie;

3)  remont chodnika w ul. Murawa – odcinek między ul. Sołtysią a Słowiańską;

4)  remont zejścia z ul. Murawa w ul. Sołtysią.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

          Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

                                                                        (-) Piotr Zieliński



 

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 2020 r.

 

Po przeprowadzeniu uzgodnień z Zarządem Dróg Miejskich oraz 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, a także § 2 ust. 2 pkt 2,
§ 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019  Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r.
stanowiącym,  że  Osiedle  gospodaruje  środkami  celowymi  przeznaczonymi  na  realizację  zadań



powierzonych  osiedlom,  co realizowane  jest  poprzez  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  ich
przeznaczenia podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

                                                                                                                Wnioskodawca

Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

(-) Julian Nowak

 

 

 

 

 

Data wpływu: 29.07.2019 r. 

UCHWAŁA NR IV/21/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 24 lipca 2019 r.

 

w sprawie wydawania czasopisma osiedlowego.

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w powiązaniu z § 8 ust. 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. 4138),  uchwala się, co następuje:

 



§ 1

1.    Postanawia  się,  że  ze  środków będących w dyspozycji  Osiedla  wydawane  będzie  bezpłatne

czasopismo o tytule „Nasz Fyrtel. Gazetka Rady Osiedla Stare Winogrady”.

2.    Ustala się częstotliwość wydawania na 4 numery w roku.

3.    Czasopismo będzie  ukazywało  się  zarówno  w formie  drukowanej  i  formie  elektronicznej  pod

adresem internetowym www.starewinogrady.pl

 

§ 2

1.    Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o powołanie redakcji w składzie:

1)    Magdalena Szwajkowska – Redaktor Naczelny,

2)    Aleksandra Różańska,

3)    Piotr Pietruszewski.

2.    Redaktor Naczelny będzie realizował zadania związane z przygotowaniem materiałów do druku 

i  odpowiadał  za  treść  przygotowywanych  materiałów  prasowych.  Zgoda  na  pełnienie  funkcji

Redaktora Naczelnego stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3.    Zadaniem  redakcji  będzie  organizacja  procesu  przygotowania  (zbieranie,  opracowywanie,

ocenianie) materiałów do publikacji. 

4.    Osoby  powołane  w  skład  redakcji  będą  realizowały  zadania  związane  z przygotowaniem

materiałów  

do publikacji zgodnie z oświadczeniami stanowiącymi załączniki nr 2, 3 itd. do uchwały.

 

§ 3

Traci  moc uchwała Nr  III/15/VIII/2019  Rady Osiedla Stare Winogrady z  dnia 29 maja 2019 r.  w

sprawie wydawania czasopisma osiedlowego.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 

 Przewodniczący Rady Osiedla

 

                                                                                (-) Piotr Zieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

 

w sprawie wydawania czasopisma osiedlowego

 

Postanowiono dokonać zmiany w nazwie czasopisma osiedlowego. 

W  związku  z  powyższym  oraz  w  związku  z  §  8  pkt.  1  Statutu  Osiedla  Stare  Winogrady
stanowiącym, że do zadań Osiedla należą działania w zakresie tworzenia więzi lokalnych, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 



 

       Wnioskodawca

             Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

 

      (-) Julian Nowak

 

 

 

 

 

Data wpływu: 25.07.2019 r.

UCHWAŁA NR IV/22/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 24 lipca 2019 r.

 

w sprawie zaopiniowania lokalizacji stoiska handlowego przy ul. Szelągowskiej

 

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.  4138),  uchwala  się,

co następuje:

 

§ 1



Opiniuje się pozytywnie lokalizację stoiska handlowego przy ul. Szelągowskiej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

                                                                               (-) Piotr Zieliński
 
 
  

 

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

 

w sprawie zaopiniowania lokalizacji stoiska handlowego przy ul. Szelągowskiej

 

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich nr ZZ.HPS.4110.SZEL.1.2019 z 1 lipca 2019

r. oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Stare Winogrady stanowiącym, Osiedle

realizuje zadania w szczególności poprzez  wydawanie opinii w sprawach przekazanych

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

uchwały jest zasadne.

 

 



                                                                                                            VWnioskodawca

Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

                                                                                   (-) Julian Nowak

 

 

 

UCHWAŁA NR IV/23/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 24 lipca 2019 r.

 

w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o powierzenie

nieruchomości Zarządowi Zieleni Miejskiej

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 5 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.  4138),  uchwala  się,

co następuje:

 

§ 1



Wnioskuje się o powierzenie Zarządowi Zieleni Miejskiej  nieruchomości nr 16/1, 16/12,

17/1  ark.  09  obr.  52  w celu  utworzenia  miejsca  dla  rekreacji,  odpoczynku  i  integracji

mieszkańców.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

                                                                         (-) Piotr Zieliński
 
 
 

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

 

w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o powierzenie

nieruchomości Zarządowi Zieleni  Miejskiej

 

Przekazanie działek: 52/09/16/1 – 1707 m2, 52/09/16/12 – 215 m2, 52/09/17/1 – 246 m2 

Zarządowi Zieleni Miejskiej pozwoli na realizację projektu o roboczej nazwie „Skwer 

Hawelańska”. Takie miejsce będzie stanowiło strefę integracji mieszkańców oraz ochroni 

jeden z niewielu terenów zielonych w tej okolicy.

Osiedle będzie czyniło starania aby środki na realizację powyższej inwestycji pochodziły z 

budżetu obywatelskiego oraz od zewnętrznych podmiotów - okolicznych deweloperów.



W  związku  z  powyższym  oraz  w  związku  z  §  9  ust.  1  pkt  5  Statutu  Osiedla  Stare

Winogrady  stanowiącym,  że  Osiedle  realizuje  zadania  w  szczególności  poprzez

występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji

zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

                                                                                                                Wnioskodawca

    Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

 (-) Julian Nowak

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR IV/24/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 24 lipca 2019 r.

 

w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„W rejonie ul. Gronowej”

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. h 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.  4138),  uchwala  się,

co następuje:

 



§ 1

1.    Wnosi  się  uwagi  do  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  

„W rejonie ul. Gronowej”.

2.    Uwagi  do  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „W  rejonie  

ul. Gronowej” stanowią załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

                                                                                                         (-) Piotr Zieliński
 

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

 

w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W

rejonie ul. Gronowej”

 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XI/153/VIII/2019 z dnia

14 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego „W rejonie ul. Gronowej”, postanowiono zgłosić uwagi.

W związku z powyższym oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. h Statutu Osiedla Stare

Winogrady stanowiącym, Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie



koncepcji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących

obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

                                                                                                                Wnioskodawca

 Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

(-) Julian Nowak

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Załącznik do 
uchwały nr IV/24/VIII/2019 

Rady Osiedla Stare Winogrady 
z dnia 24 lipca 2019 r.

 

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„W rejonie ul. Gronowej”

 

 

1)    Działka 4/8 + 5/23 – maxymalna wysokość budynku nieprzekraczająca wysokości 

zabudowy budynków jednorodzinnych mieszczących się wzdłuż ul. Gronowej. 

Proponowany % zabudowy działek to 40%. Jeżeli będą wznoszone nowe budynki na 

tym obszarze to jedynie z funkcją handlową, biurową lub usługową. Min. 60% 



powierzchni działek powinna być biologicznie czynna. Budynki powinny posiadać 

dachy zielone.

2)    Działka 4/9 – maxymalna wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 

wysokości zabudowy wielorodzinnej osiedla Pod Lipami. Proponowany % zabudowy 

działek to 40%. Jeżeli będą wznoszone nowe budynki na tym obszarze to jedynie z 

funkcją handlową, biurową lub usługową. Min. 60% powierzchni działek powinna być 

biologicznie czynna. Budynki powinny posiadać dachy zielone. Ruch samochodowy 

powinien być prowadzony bezpośrednio w ulicę Słowiańską.

3)    Działka 4/6 stworzenie ogólnodostępnego parku/skweru z 90% powierzchnią 

zieleni. Dopuścić wybudowanie parkingu podziemnego z odprowadzeniem ruchu 

samochodowego w ul. Murawa.

4)    Działki 5/25 + 5/11 + 5/12 – zachowanie dotychczasowego % zabudowy. Przy 

budowie nowych budynków proponowany % zabudowy działek to 40%. Jeżeli będą 

wznoszone nowe budynki na tym obszarze to jedynie z funkcją handlową, biurową lub 

usługową. Min. 60% powierzchni działek powinna być biologicznie czynna. Budynki 

powinny posiadać dachy zielone. Odprowadzenie ruchu samochodowego w kierunku 

ul. Murawa.

5)    Działki 5/21 + 5/22 - maxymalna wysokość budynku nieprzekraczająca wysokości 

zabudowy budynków jednorodzinnych mieszczących się wzdłuż ul. Murawa. 

Proponowany % zabudowy działek to 40%. Jeżeli będą wznoszone nowe budynki na 

tym obszarze to jedynie z funkcją handlową, biurową lub usługową. Min. 60% 

powierzchni działek powinna być biologicznie czynna. Budynki powinny posiadać 

dachy zielone.

6)    Działki 5/5 + 6/10 - maxymalna wysokość budynku nieprzekraczająca wysokości 

zabudowy budynków wielorodzinnych os. Na Murawie. Proponowany % zabudowy 

działek to 40%. Jeżeli będą wznoszone nowe budynki na tym obszarze to jedynie z 

funkcją handlową, biurową lub usługową. Min. 60% powierzchni działek powinna być 

biologicznie czynna. Budynki powinny posiadać dachy zielone.

7)    Działka 4/6 stworzenie ogólnodostępnego parku/skweru z 90% powierzchnią 

zieleni. Dopuścić wybudowanie parkingu podziemnego z odprowadzeniem ruchu 

samochodowego w ul. Murawa.

 

Reasumując – maxymalne wysokości nowo projektowanych budynków nie powinny 

nawiązywać do najwyższych na tym terenie ale do wysokości otaczających zabudowań 

jedno lub wielorodzinnych



Dopuszczenie kolejnego wysokiego budynku na cele biurowe bardzo mocno zwiększy 

ruch samochodowy w okolicy.

Należy zadbać o jak najwięcej zieleni na obszarze omawianego MPZP oraz stworzyć 

nowe parki/skwery dostępne dla okolicznych mieszkańców.

Jedyne funkcje nowych obiektów jakie proponujemy dopuścić to zabudowa handlowa, 

biurowa lub usługowa.

Ruch samochodowy z tego terenu powinien być kierowany wyłącznie w kierunku ul. Murawa oraz

ul. Słowiańska aby maxymalnie odciążyć ul. Gronową.

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

    (-) Julian Nowak

 

 

 UCHWAŁA NR IV/25/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 24 lipca 2019 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.

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

 

§ 1

Postanawia  się  przyznać  dietę  za  czerwiec  -  lipiec  2019  r.  następującym  członkom

organów Osiedla:



1)  Wojciech Dobski                        - 600,00 zł;

2)  Krzysztof Janczewski                           - 600,00 zł;

3)  Magdalena Szwajkowska                    - 600,00 zł;

4)  Małgorzata Ptak-Adamczewska          - 600,00 zł.

                                   

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

                                                                         (-) Piotr Zieliński
  

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla

 

 

Postanawia  się  przyznać  diety  członkom  organów  osiedla  zgodnie  z  poniższym

zestawieniem:

1)   Wojciech Dobski  –  z  tytułu  zaangażowania  w prace związane z  organizacją  Dnia

Dziecka;



2)   Krzysztof  Janczewski  –  z  tytułu  zaangażowania  w  prace  związane  z  Paradą

Sobótkową;        

3)   Magdalena Szwajkowska – z tytułu zaangażowania w prace związane z wydawaniem

czasopisma osiedlowego i informowania mieszkańców o bieżących działaniach Osiedla;

4)   Małgorzata  Ptak-Adamczewska  –  z  tytułu  zaangażowania  w  prace  związane  z

konkursem „Zielony Poznań”.

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

 

(-) Julian Nowak
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