
Data wpływu: 24.01.2020 r. 

UCHWAŁA NR VII/32/VIII/2020 

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o zachowanie 

dotychczasowego przeznaczenia części działki miejskiej 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku 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 277 poz. 4183), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wnioskuje się o zachowanie dotychczasowego przeznaczenia części działki miejskiej 

nr 20, ark 26, obręb Winiary, dzierżawionej od Miasta przez osobę prywatną. 

 

§ 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 zachowanie dotychczasowego 

przeznaczenia części działki miejskiej 

 

 

W związku z notatką służbową przesłaną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami ze spotkania 

z dnia 19.12.2019 r.) z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla, WGN, pani Haliny Owsiannej – radnej 

miejskiej oraz mieszkanki dzierżawiącej części działki nr 20, ark 26, obr. Winiary, ws. możliwości 

rozwiązania obecnie obowiązującej umowy dzierżawy celem powiększenia terenów ogólnodostępnej 

plaży miejskiej na Szelągu, Rada Osiedla wnioskuje o zachowanie dotychczasowego przeznaczenia 

działki. 

Mając na uwadze powyższe oraz zapisy § 28 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Stare Winogrady 

stanowiącymi, 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 VII/33/VIII/2020 

RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta 

o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i 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 277 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 

Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta środków nierozdysponowanych w wysokości 12,00 zł na zadanie 

„Opłata za zajęcie pasa drogowego pod gablotę informacyjną”. 

 

§ 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 Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian 

w planie finansowym na 2020 rok 

 

 

Przeniesienie środków do WJPM wynika z konieczności zabezpieczenia opłaty za zajęcie pasa 

drogowego pod gablotę informacyjną Osiedla. 

Osiedle posiada zgodę Zarządu Dróg Miejskich na postawienie gabloty w pasie drogowym. 

 
Zgodnie z § 2 ust. 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: 

- 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 


