
Data wpływu: 22.05.2019 r.

UCHWAŁA NR II/2/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu. 

 

 

Na podstawie § 16 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. 

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

 

§ 1

1.    Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania dokonano wyboru 

p . Juliana Nowaka na Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

2.    Przebieg głosowania odzwierciedla protokół komisji skrutacyjnej, stanowiący załącznik

do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

 

(-) Piotr Zieliński



PROTOKÓŁ 

Komisji Skrutacyjnej

z tajnego głosowania na Przewodniczącego Zarządu 

sporządzony 15 maja 2019 r.

 

I     Komisja Skrutacyjna w składzie:

1.    p.  Aleksandra Różańska

2.    p.  Magdalena Szwajkowska

3.    p.  Jakub Rybka

stwierdza na podstawie listy obecności, że w sesji Rady udział bierze 15 radnych.

 

II      Na Przewodniczącego Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

1.    p.  Julian Nowak

 

III      W tajnym głosowaniu udział wzięło 15 

radnych.                                                                                                       

                                                                                           

Oddano:    głosów ważnych                                                 - 15

                    w tym, ważnych bez dokonania wyboru        - 0

                    nieważnych                                                   - 0

 

IV   Poszczególni kandydaci otrzymali głosów ważnych:

1.    p.  Julian Nowak                                                                             -          15

 



V      Przewodniczącym  Zarządu  został  wybrany  Pan  Julian  Nowak,  który  otrzymał  

15 głosów ważnych.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Podpisy członków Komisji:

1.  (-) Aleksandra Różańska

2.  (-) Magdalena Szwajkowska

3.  (-) Jakub Rybka

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR II/3/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

 

 

w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego i członków Zarządu

Na podstawie § 15 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

Zarząd Osiedla Stare Winogrady składał się będzie z 1 zastępcy i 2 członków.

 

§ 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 liczby zastępców przewodniczącego i członków Zarządu. 

 

 

W związku z § 15 ust. 2 Statutu Osiedla Stare Winogrady Rada w odrębnej uchwale ustala

liczbę zastępców  Przewodniczącego  i  członków  Zarządu,  z  uwzględnieniem  liczby

wynikającej z § 15 ust. 1 Statutu, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

                                                                                                                      Wnioskodawca

Przewodniczący Zarządu Osiedla 

 

 

                            (-) Julian Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UCHWAŁA NR II/4/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

 

 

w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu

 

Na podstawie § 16 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

1.    Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania dokonano wyboru:

1)    p. Krzysztofa Janczewskiego na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu.

2)    p. Marię Adamczewską i p. Halinę Owsianną na członków Zarządu.

2.    Przebieg głosowania odzwierciedla protokół komisji skrutacyjnej, stanowiący załącznik

do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

 

(-) Piotr Zieliński

 

 

 



PROTOKÓŁ 

Komisji Skrutacyjnej

z tajnego głosowania na zastępców Przewodniczącego i członków Zarządu 

sporządzony 15 maja 2019 r.

 

 

I     Komisja Skrutacyjna w składzie:

1.    p.  Aleksandra Różańska

2.    p.  Magdalena Szwajkowska

3.    p.  Jakub Rybka

stwierdza na podstawie listy obecności, że w sesji Rady udział bierze 15 radnych.

 

II      Na zastępców Przewodniczącego Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

1.    p.  Krzysztof Janczewski

 

III    Na członków Zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

1.    p.  Maria Adamczewska

2.    p.  Halina Owsianna

 

IV   W tajnym głosowaniu na zastępców Przewodniczącego udział wzięło 15 

radnych.                                                           

                                                                                                                                     

      Oddano:   głosów ważnych                                                               -           15

                    w tym, ważnych bez dokonania wyboru                     -             0

                    nieważnych                                                                      -             0

 



V   Poszczególni  kandydaci na zastępców Przewodniczącego Zarządu otrzymali  głosów

ważnych:

1.    p.  Krzysztof Janczewski                                                                     -          15

 

VI  W tajnym głosowaniu na członków Zarządu udział wzięło 15 

radnych.                                                         

                                                                                                                                        

      Oddano:   głosów ważnych                                                               -           15

                    w tym, ważnych bez dokonania wyboru                     -             0

                    nieważnych                                                                      -             0

 

VII  Poszczególni kandydaci na członków Zarządu otrzymali głosów ważnych:

1.    p.  Maria Adamczewska                                                                       -          15

2.    p.  Halina Owsianna                                                                             -         15

 

 

VIII  Zastępcami Przewodniczącego Zarządu zostali wybrani: 

 Krzysztof Janczewski, który otrzymał 15 głosów ważnych.

 

IX  Członkami Zarządu zostali wybrani:  

Maria Adamczewska, która otrzymała 15 głosów ważnych,

Halina Owsianna, która otrzymała 15 głosów ważnych.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 



Podpisy członków Komisji:

1.         (-) Aleksandra Różańska

2.  (-) Magdalena Szwajkowska

3.  (-) Jakub Rybka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR II/5/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii i rozpatrywania

spraw należących do kompetencji Rady oraz zgłaszania propozycji i uwag do

projektu dokumentacji technicznej

 

Na podstawie § 34 ust. 1 oraz § 28 ust. 1, w związku z § 9 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. Wielk. z 2010 r., Nr 227, poz. 4183), uchwala się, 

co następuje:

 

§ 1

Upoważnia  się  Zarząd  do  wydawania  opinii  i  rozpatrywania  spraw  należących  

do  kompetencji  Rady,  jeżeli  zachodzi  uzasadniona  obawa,  iż  sprawa  może  zostać

nierozpatrzona terminowo, ze względu na planowany termin kolejnej sesji Rady.

 

§ 2

Upoważnia  się  Zarząd  do  zgłaszania  propozycji  i  uwag  do  projektu  dokumentacji

technicznej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie zadań zlecanych przez Miasto

ze środków naliczonych dla Osiedla.

 

§ 3

Zarząd na najbliższej sesji składa sprawozdanie z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw,

o których mowa w § 1 oraz ze zgłoszonych propozycji i uwag do projektu dokumentacji

technicznej, o których mowa w § 2.

 

§ 4



Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 5

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  obowiązuje  do  czasu  wyboru  nowego

Zarządu.

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

(-) Piotr Zieliński 

 



UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

 

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii i rozpatrywania

spraw należących do kompetencji Rady oraz zgłaszania propozycji i uwag do

projektu dokumentacji  technicznej

 

W  związku  z  koniecznością  wydawania  opinii,  rozpatrywania  spraw  należących  do

kompetencji Rady oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej

opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie zadań zlecanych przez Miasto ze środków

naliczonych dla Osiedla pomiędzy sesjami Rady oraz na podstawie § 34 ust. 1 Statutu

Osiedla Stare Winogrady stanowiącego, że Rada może upoważnić Zarząd do wydawania

opinii i rozpatrywania spraw należących do jej kompetencji z wyłączeniem określonych w §

28 ust. 3, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

 

 

   Wnioskodawca

   Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

 

              (-) Julian Nowak

                           

 

 

 

 



UCHWAŁA NR II/6/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

 

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady.

Na podstawie § 26 ust. 1 uchwały nr LXXVI/1129/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 

sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Naramowice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z

2010 r. Nr 235 poz. 4407), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Osiedla wybiera 2 wiceprzewodniczących Rady.

§ 2

1.    Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru p. Wojciecha 

Dobskiego i p. Krzysztofa Świerczyńskiego na wiceprzewodniczących Rady.

2.    Przebieg głosowania odzwierciedla protokół komisji skrutacyjnej, stanowiący załącznik

do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

 

(-) Piotr Zieliński

 

 

 

  



PROTOKÓŁ 

Komisji Skrutacyjnej

z tajnego głosowania na wiceprzewodniczącego/ych Rady

sporządzono 15 maja 2019r.

 

I       Komisja Skrutacyjna w składzie:

1.    p.  Aleksandra Różańska

2.    p.  Magdalena Szwajkowska

3.    p.  Jakub Rybka

stwierdza na podstawie listy obecności, że w sesji Rady udział bierze 15 radnych.

 

II      Na wiceprzewodniczącego/ych Rady zgłoszono następujące kandydatury:

1.    p.  Dobski Wojciech

2.    p.  Nowacki Marcin

3.    p.  Ptak-Adamczewska Małgorzata

4.    p. Świerczyński Krzysztof

 

III    W tajnym głosowaniu udział wzięło 15 

radnych.                                                                                                                        

                                                                          

    Oddano: głosów ważnych                                                                   -           14

                    w tym, ważnych bez dokonania wyboru                     -             0

                    nieważnych                                                                      -             1

 



IV   Poszczególni kandydaci otrzymali głosów ważnych:

1.    p.  Wojciech Dobski                                                                        -          9

2.    p.  Marcin Nowacki                                                                         -          5

3.    p.  Małgorzata Ptak-Adamczewska                                             -           4

4.    p. Krzysztof Świerczyński                                                            -           8

 

V     Wiceprzewodniczącym/mi Rady został/li wybrany/ni 

p. Wojciech Dobski, który otrzymał 9 głosów ważnych oraz 

p. Krzysztof Świerczyński, który otrzymał 8 głosów ważnych.

 

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

1.         (-) Aleksandra Różańska

2.  (-) Magdalena Szwajkowska

3.  (-) Jakub Rybka



UCHWAŁA NR II/7/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli  Osiedla do komisji  ds.  oceny i  lustracji   

 obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań

 

 

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

Do komisji  ds. oceny i lustracji  obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań, na okres

kadencji Rady, wyznacza się następujących przedstawicieli:

1)    p. Małgorzata Ptak-Adamczewska – Przewodnicząca;

2)    p. Wojciech Dobski – Zastępca Przewodniczącej;

3)    p. Magdalena Szwajkowska – Członek.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 3

Traci moc uchwała nr II/10/VII./2015 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 27 kwietnia 

2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji  

 obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.

 



§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

(-) Piotr Zieliński 

 



UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji

obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań

 

 

W związku z § 9 ust.  1  pkt  6  lit  c  Statutu Osiedla Stare Winogrady stanowiącym,  że

Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez zgłaszanie właściwym organom Miasta

kandydatów – przedstawicieli  Osiedla na członków komisji  powoływanych przez organy

Miasta  w  sprawach  publicznych  o  znaczeniu  lokalnym  dotyczących  Osiedla,  podjęcie

niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

 

 

      Wnioskodawca

          Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

 

                 (-) Julian Nowak

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 UCHWAŁA NR II/8/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do programu „Bezpieczna

dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 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. 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 programie „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” p. Piotra Pietruszewskiego

i p. Juliana Nowaka.

 

§ 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 programu „Bezpieczna

dzielnica „bezpieczny mieszkaniec”

 

 

W związku z realizowanym programem „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” i

w  związku  z  §  9  ust.  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 zdań Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

 

 

      Wnioskodawca

       Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

 

                 (-) Julian Nowak

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR II/9/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

 

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót

w  zakresie  zadań  zlecanych  i  finansowanych  przez  Miasto,  realizowanych  na

obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. b 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 p. Halinę Owsianną i p. Krzysztofa Janczewskiego

na  stałych  przedstawicieli  Osiedla  do  udziału  w  komisjach  odbiorów robót  w  zakresie

zadań  zlecanych  i  finansowanych  przez  Miasto,  realizowanych  

na obszarze Osiedla.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr II/13/VII/2015 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 27 kwietnia

2015 r. w  sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót

w  zakresie  zadań  zlecanych  i  finansowanych  przez  Miasto,  realizowanych  

na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla.

 



§ 4

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 odbiorów robót

w zakresie  zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na

obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla

 

W związku z § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. b Statutu Osiedla Stare Winogrady

stanowiącym,  

że do kompetencji  Rady należy zgłaszanie przedstawicieli  osiedla do komisji  odbiorów

robót  w  zakresie  zadań  zlecanych  i  finansowanych  przez  Miasto,  realizowanych  na

obszarze osiedla  ze  środków naliczonych dla  osiedla,  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest

zasadne.

 

 

 

 

 

     Wnioskodawca

      Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

 

               (-) Julian Nowak

                           

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR II/10/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

 

w sprawie  zaopiniowania dokumentacji projektowej budowy Wartostrady pieszo-

rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą

architekturą – etap I

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 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

Opiniuje się pozytywnie dokumentację projektową budowy Wartostrady pieszo-rowerowej

w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I.

 

§ 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 dokumentacji projektowej budowy Wartostrady pieszo-

rowerowej w  Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą

architekturą – etap I

 

W związku z pismem firmy projektowej ALDROG z 12.04.2019 r. oraz w związku z § 9 ust.

1 pkt 7 lit a Statutu Osiedla Stare Winogrady stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w

szczególności  poprzez  opiniowanie  projektów  inwestycji  i  przedsięwzięć  jednostek

organizacyjnych  Miasta  dotyczących  obszaru  Osiedla,  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest

zasadne.

 

 

 

 

       Wnioskodawca

         Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

                 (-) Piotr Zieliński

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR II/11/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych 

naliczonych na rok 2019 znajdujących się w planie finansowym Szkoły Podstawowej

nr 83

 

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

następuje:

 

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  przesunięcie  środków finansowych  w  wysokości  25  000,00  zł  

z  zadania  „Remont  dachu”  na  zadanie  „Wymiana  drzwi  do  klas,  drobne  prace

konserwacyjne i dekarskie”.

 

§ 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 wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych

naliczonych na rok 2019 znajdujących się w planie finansowym Szkoły Podstawowej

nr 83

 

W związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 83 z 21 lutego 2019 r. oraz w

świetle zapisu § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Stare Winogrady

stanowiącego,  że  Rada  po  rozeznaniu  potrzeb  Osiedla,  uwzględniając  możliwości

realizacyjne, ustala w uzgodnień z właściwą jednostką organizacyjną Miasta listy zadań,

wskazując kolejność (hierarchię) ich realizacji w dziedzinie prac remontowych w miejskich

gimnazjach,  szkołach  podstawowych  przedszkolach,  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest

zasadne.

 

 

          Wnioskodawca

Przewodniczący Zarządu Osiedla 

                                                                             
              

           (-) Julian Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR II/12/VIII/2019

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY

z dnia 15 maja 2019 r.

 

w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości  

    miejskiej  położonej u zbiegu ulic Naramowickiej i Hawelańskiej

 

Na  podstawie  §  28  ust.  1,  w  powiązaniu  z  §  9  ust.  1  pkt  7  lit.  g  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

Opiniuje się negatywnie planowane przez Miasto zbycie nieruchomości miejskiej położonej

u zbiegu ulic Naramowickiej i Hawelańskiej – obr. Winiary, ark. 09, dz. 16/11.

 

§ 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 planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej

   położonej u zbiegu ulic Naramowickiej i Hawelańskiej

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami pismem nr GN-XII.6823.2.26.2017 z 06.05.2019 r.

zwrócił  się  z prośbą o zaopiniowanie planowanego zbycia nieruchomości  położonej  u

zbiegu ulic Naramowickiej i Hawelańskiej, jako nieruchomości zamiennej. Postanowiono

negatywnie zaopiniować planowane zbycie.

Jako Rada Osiedla Stare Winogrady chcemy jednoznacznie podkreślić, że jesteśmy za jak

najszybszym wykonaniem inwestycji trasy tramwajowej na Naramowice. 

Nie  zgadzamy  się  jedynie  z  faktem  przekazywania  cennych  terenów  zielonych  pod

zabudowę. Działka zaproponowana przez WGN widniejąca w ewidencji  gruntów: obręb

Winiary, arkusz mapy 09, działka nr 16/11 jest w pełni zadrzewiona. 

Okolica  ul.  Hawelańskiej  staje  się  aktualnie  jedną  wielką  budową  budynków

wielorodzinnych. Teren z przemysłowego z częścią zieleni, staje się betonowy, a tereny

zielone, przez niewystarczającą ilość miejsc postojowych na nowo powstałych osiedlach

mieszkaniowych, zamieniają się w nielegalne parkingi. 

Aby  zadbać  o  równowagę  oraz  możliwość  zagospodarowania  istniejących  w  okolicy

miejskich terenów zielonych w regionie ul. Hawelańskiej/Ziarnistej negatywnie opiniujemy

zamianę działki widniejącej w ewidencji gruntów: obręb Winiary, arkusz mapy 13, działka

nr  161/4  na  działkę  widniejącą w ewidencji  gruntów:  obręb Winiary,  arkusz  mapy 09,

działka nr 16/11

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN-XII.6823.2.26.2017 z

06.05.2019  r.  oraz  w świetle  §  9  ust.  1  pkt  7  lit.  g  Statutu  Osiedla  Stare  Winogrady

stanowiącego,  że  Osiedle  realizuje  zadania  w  szczególności  poprzez  opiniowanie

zamiarów  zbycia  nieruchomości  gruntowych  oraz  lokali  użytkowych  usytuowanych  na

obszarze Osiedla, będących własnością Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 



 

 

 

      Wnioskodawca

       Przewodniczący Zarządu Osiedla

 

 

              (-) Julian Nowak 
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