
Data wpływu: 14.11.2019 r. 

UCHWAŁA NR VI/29/VIII/2019 

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2020 rok 

 

 

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) 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. Środki w wysokości 5 000,00 zł ze środków nierozdysponowanych przenosi się  

na zadanie „Zabezpieczenie terenów zielonych wzdłuż wybranych dróg na terenie 

Osiedla - słupki oraz ustawienie nowych śmietników w wybranych lokalizacjach”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 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 zmian w projekcie planu wydatków na 2020 rok 

 

 

Przeniesienie środków nierozdysponowanych wynika z negatywnych opinii wydziałów i miejskich 

jednostek organizacyjnych do propozycji zadań Osiedla Stare Winogrady na 2020 r.  

 

Zgodnie 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. 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 zgodnie 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 zasadne. 

 

 
 
 

Wnioskodawca 
Przewodniczący Zarządu Osiedla 

 

 (-) Julian Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Data wpływu: 18.11.2019 r. 

UCHWAŁA NR VI/30/VIII/2019 

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

z dnia 13 listopada 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 październik 2019 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Maria Adamczewska   - 540,00 zł; 

2) Wojciech Dobski   - 600,00 zł; 

3) Krzysztof Janczewski   - 550,00 zł; 

4) Marcin Nowacki    - 550,00 zł; 

5) Julian Nowak         - 600,00 zł; 

6) Piotr Pietruszewski   - 550,00 zł; 

7) Małgorzata Ptak-Adamczewska - 550,00 zł; 

8) Aleksandra Różańska   - 600,00 zł; 

9) Jakub Rybka    - 600,00 zł; 

10) Magdalena Szwajkowska   - 600,00 zł; 

11) Alicja Świtała    - 550,00 zł; 

12) Piotr Zieliński    - 550,00 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) Maria Adamczewska – za prace w Zarządzie Osiedla,  

2) Wojciech Dobski – z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla oraz za bieżącą 

pracę na rzecz Osiedla, 

3) Krzysztof Janczewski – za prace w Zarządzie Osiedla,  

4) Marcin Nowacki – za bieżącą pracę na rzecz Osiedla,   

5) Julian Nowak – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz za bieżącą pracę 

na rzecz Osiedla, 

6) Piotr Pietruszewski – z tytułu zaangażowania w prace związane z wydawaniem czasopisma 

osiedlowego, 

7) Małgorzata Ptak-Adamczewska – za prace związane z konkursem „Zielony Poznań”, 

8) Aleksandra Różańska – z tytułu zaangażowania w prace związane z wydawaniem czasopisma 

osiedlowego, 

9) Jakub Rybka – za bieżącą pracę na rzecz Osiedla,   

10) Magdalena Szwajkowska – z tytułu zaangażowania w prace związane z wydawaniem czasopisma 

osiedlowego i informowania mieszkańców o bieżących działaniach Osiedla, 

11) Alicja Świtała – za bieżącą pracę na rzecz Osiedla,   

12) Piotr Zieliński – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady 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 

 

(-) Julian Nowak 

 

 

 



UCHWAŁA NR VI/31/VIII/2019 

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

z dnia 13 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do zespołu ds. opracowania Planu 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

 

 

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. Marię Adamczewską na przedstawiciela Osiedla do zespołu  

ds. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz p. Juliana Nowaka 

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 przedstawiciela Osiedla do zespołu ds. opracowania Planu Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej 

 

 

W nawiązaniu do pisma nr KPRM-V.7226.6.8.2019 Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta  

z dnia 16 października 2019 r. oraz 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 Rady Osiedla  

 
 

(-) Piotr Zieliński 
                                

 
 

                            

 


