Data wpływu: 30.05.2019 r.
UCHWAŁA NR III/13/VIII/2019
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji konkursowej ds. oceny
wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta
– osiedli

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. C

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
Wyznacza się p. Krzysztofa Janczewskiego na przedstawiciela do komisji konkursowej ds.
oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta
– osiedli.

§2
Wykonanie uchwały powierza się osobie wymienionej w § 1.

§3
Traci moc uchwała nr XXV/110/VII/2019 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia
9 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji konkursowej
ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych
Miasta – osiedli.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Piotr Zieliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji konkursowej ds. oceny
wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta
– osiedli

W związku z pismem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta nr WJPMVII.3031.9.2018 z 13 grudnia 2018 r. Rada Osiedla uchwalą nr XXV/110/VII/2019 Rady
Osiedla Stare Winogrady z dnia 9 stycznia 2019 r. wyznaczyła przedstawiciela do komisji
konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek
pomocniczych Miasta – osiedla. Z uwagi na wyniki wyborów, należy wskazać nowego
przedstawiciela do ww. komisji.
W związku z powyższym oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 6 lit. c Statutu Osiedla Stare
Winogrady stanowiącego, że osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez
zgłaszanie właściwym organom Miasta kandydatów – przedstawicieli Osiedla, na
członków lub obserwatorów do komisji powołanych przez organy Miasta w sprawach
publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla

(-) Julian Nowak

UCHWAŁA NR III/14/VIII/2019
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych
powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających
na obszarze Osiedla

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. a 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
Na okres kadencji Rady wyznacza się na stałych przedstawicieli Osiedla do udziału
w pracach komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek
oświatowych działających na obszarze Osiedla:
1)

p. Alicję Świtałę,

2)

p. Marcina Nowackiego – jako przedstawiciela rezerwowego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Piotr Zieliński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych
powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających
na obszarze Osiedla

W związku z § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. a Statutu Osiedla Stare
Winogrady stanowiącym, że do kompetencji Rady należy zgłaszanie przedstawicieli
osiedla do komisji konkursowych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych
działających na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla

(-) Julian Nowak

UCHWAŁA NR III/15/VIII/2019
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 29 maja 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 Kwartalnik 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 XIX/82/VII/2017 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 15 listopada
2015 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

W związku z nową kadencją Rady Osiedla Stare Winogrady 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

UCHWAŁA NR III/16/VIII/2019
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wywołanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami
Naramowicką, Serbską i Lechicką

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 11 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
1.

Wnioskuje się o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu ograniczonego ulicami Naramowicką, Serbską i Lechicką.

2.

Mapka terenu, o którym mowa w ust. 1, 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 wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wywołanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami
Naramowicką, Serbską i Lechicką

Wskazany wyżej teren stanowi najintensywniej rozwijającą się część Osiedla Stare
Winogrady. Szacujemy, że w samym regionie ulicy Hawelańskiej w ostatnich 2 latach
przybyło około 2000 mieszkańców, a kolejne budynki właśnie są oddawane a nowe
inwestycje są rozpoczynane.
Wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprawi, że mieszkańcy
w trakcie konsultacji mogą mieć realny wpływ na otoczenie, a zabudowa będzie
ujednolicona.
Coraz częstsze opinie mieszkańców, że w okolicy znikają kolejne tereny zielone, czy to
przez nowe inwestycje, czy to przez powstające nielegalne parkingi sprawiły, że
należałoby ten teren ściśle określić właśnie przez wywołanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w którym uregulowane zostaną wszystkie sprawy
dotyczące przedmiotowego terenu.
Obszar ten z terenów przemysłowych zamienia się w tereny mieszkalne i należy m.in.
zabezpieczać urbanistyczno-architektoniczną przestrzeń wskazanej powyżej okolicy, a
także charakter osiedla.
W związku z powyższym oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 11 Statutu Osiedla Stare
Winogrady stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez
wnioskowanie

do

organów

Miastao

wywołanie

lub

zmianę

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego na terenie Osiedla orazo dokonanie zmiany w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miastaw części dotyczącej
obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla

(-) Julian Nowak

Załącznik do
uchwały nr III/16/VIII/2019
Rady Osiedla Stare Winogrady
z 29 maja 2019 r.

