data wpływu: 8.07.2019

UCHWAŁA NR V/34/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 4 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 uchwały nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia
31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r.
Nr 244, poz. 4528) 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 rezygnację z realizacji zadania „Druk i kolportaż materiałów promocyjnych
konkursu Zielony Poznań", kwota 1 000,00 zł, przekazanego przez Osiedle, ujętego w planie
finansowym Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu i przeniesienie środków do Estrady
Poznańskiej na zadanie „Organizacja imprezy kulturalno-ekologicznej dla mieszkańców
Osiedla Jeżyce”.

§2
Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł, przekazanych
przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy
Międzynarodowej z zadania "Realizacja ustaleń programu na rzecz podnoszenia jakości
kształcenia na Osiedlu Jeżyce: poprawa wizerunku szkół, nowe formy współpracy rodziców
z nauczycielami, intensyfikacja współpracy szkół z otoczeniem" na zadanie "Realizacja działań
na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Osiedlu Jeżyce: poprawa wizerunku szkół, nowe
formy współpracy rodziców z nauczycielami, intensyfikacja współpracy szkół z otoczeniem".

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie

wniosku

do

wydziałów

i

miejskich

jednostek

organizacyjnych

o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok.

Przeniesienie środków w kwocie 1 000 zł wynika z rezygnacji z zadania pn. „Druk i kolportaż materiałów
promocyjnych konkursu Zielony Poznań”. Rada Osiedla postanawia przekazać środki do Estrady
Poznańskiej, celem organizacji w Domu Tramwajarza imprezy kulturalno-ekologicznej dla mieszkańców
Osiedla.
Przeniesienie środków w kwocie 5 000 zł wynika z decyzji o realizacji zadania dotyczącego
podnoszenia jakości kształcenia na Osiedlu Jeżyce w nowej formule.
Zgodnie z § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia
2 kwietnia 2019 r., 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 Jeżyce 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.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 8.07.2019

UCHWAŁA NR V/37/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 4 lipca 2019 r.

w

sprawie

wniosku

do

Wydziału

Gospodarki

Nieruchomościami

o

zmianę

planowanego zagospodarowania działki 21/13/66/3.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust.1 pkt 5 uchwały nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2010 r. Nr 244, poz. 4528), uchwala się, co następuje:

§1
Wnioskuje się o rezygnację z przygotowania działki o numerze ewidencyjnym: obręb Jeżyce,
ark. 13 dz. 66/3 pod zagospodarowanie na parking i dopuszczenie przeznaczenia jej na teren
zielony oraz wybieg dla psów.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w

sprawie

wniosku

do

Wydziału

Gospodarki

Nieruchomościami

o

zmianę

planowanego zagospodarowania działki 21/13/66/3.

W piśmie z dnia 11.06.2019 r. znak sprawy: GN_XXI.6840.1.65.2014, będącym odpowiedzią
na zapytanie Zarządu Osiedla z dnia 08.05.2019 r. o plany dot. zagospodarowania działki o numerze
ewid.: obręb Jeżyce, ark 13 dz. 66/3, Wydział Gospodarki Nieruchomościami poinformował o wydaniu
promesy dnia 24.04.2019 r. na zawarcie umowy najmu działki na cele parkingowe.
Po omówieniu sprawy w gronie wszystkich radnych Osiedla Jeżyce, wnioskuje się o rezygnację
z procedowania sprawy i przekształcenia tego terenu w parking.
Ze względu na bardzo ciasną zabudowę Osiedla Jeżyce każdy teren zielony (skwer, plac zabaw,
a nawet trawnik) jest dla mieszkańców tego obszaru Poznania bardzo cenny, sprzyjając poprawie
komfortu zamieszkiwania. Miejskich działek, które można przeznaczyć pod tego typu cele, jest już
niezwykle mało, dlatego nie wyobrażamy sobie, by wskazany teren, będący w dużej mierze terenem
zielonym, można wyasfaltować i przeznaczyć go pod parking. Tego typu działanie kłóciłoby się też
ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania (Uchwała RMP Nr XLI/708/VII/2017), zakładającą m. in. rozwój
terenów

zieleni,

uspokojenie

ruchu

samochodowego

i

racjonalne

korzystanie

z

zasobów

środowiskowych oraz ich odzyskiwanie, a także z Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla
Miasta Poznania (Uchwała RMP Nr X/144/VIII/2019), zakładającym m. in. zmniejszenie ruchu
samochodowego w śródmieściu (działanie 1.7), poprawę, odtworzenie i wzmocnienie funkcji
biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej (działanie 1.8)
oraz tworzenie nowych skwerów zielonych (działanie 1.9).
Z uwagi na wielki potencjał przedmiotowego terenu dla realizacji ww. założeń, a jednocześnie fakt,
że przedmiotowa działka nie spełnia wymogów inwestycyjnych (m. in. brak bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej, brak ustanowionej służebności przejazdu i przechodu i brak możliwości
wyznaczenia wymaganego prawem przejazdu do działki o szer. min. 4,5 m.), Rada Osiedla zwróciła się
o informację o jej statusie oraz podjęła rozmowy na jego temat na spotkaniu, które odbyło się w WGN
w dniu 10 czerwca br. Niezależnie od tego radna Osiedla Jeżyce, Zastępczyni Przewodniczącego
Zarządu Helena Zadumińska, odpowiadając na postulaty od lat zgłaszane Radzie Osiedla ze strony
mieszkańców posiadających zwierzęta, zaproponowała stworzenie tam zielonego wybiegu dla psów,
będącego jednocześnie miejscem integracji sąsiedzkiej – właścicieli psów i osób towarzyszących,
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (zgłoszenie nr 60, „Kejtrobieg – spuść psa
ze smyczy!”). Stworzenie takiej przestrzeni na terenie Osiedla Jeżyce, oprócz zachowania i rozwoju
terenów zieleni, przełożyłoby się na:

- zminimalizowanie problemu psich kup na skwerach, placach, chodnikach (poprawa estetyki okolicy),
- wzrost świadomości i kultury właścicieli psów (wynikający z obserwacji i wspólnego korzystania
z wybiegu),
- integrację sąsiedzką,
- poprawę kondycji fizycznej i lepszy dobrostan jeżyckich czworonogów,
- zacieśnienie więzi między psem a jego właścicielem (dzięki wspólnej, swobodnej i bezpiecznej
zabawie na świeżym powietrzu) oraz socjalizację psów z innymi psami i właścicielami.
W związku z planowanym złożeniem wniosku Helena Zadumińska – w imieniu Zarządy Osiedla –
analizowała dostępność miejskich działek z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
podczas Maratonu Pisania Wniosków do PBO na Placu Kolegiackim 23 maja br. Z informacji
uzyskanych

od

pracownika

jednoznacznie

wynikało,

że

nie

jest

prowadzone

w

temacie

zagospodarowania tego miejsca żadne postępowanie i nie ma przeszkód, by taki wybieg dla psów
stworzyć na działce nr ewid. 66/3. Co więcej, pracownik WGN potwierdził jeszcze możliwość
zorganizowania projektowanej inwestycji podczas rozmowy telefonicznej z dnia 28 maja br.
Przekształcenie kolejnej miejskiej działki, która aktualnie jest terenem zielonym, na parking, w opinii
radnych Osiedla Jeżyce, jest chybionym pomysłem również w kontekście faktu, że w bezpośrednim
sąsiedztwie działki o nr ewid. 66/3 znajdują się dwie miejskie działki o nr 64/2, 66/4 i 66/5 (o łącznej
pow. 312 m2), które w stosunkowo niedawnym czasie stały się parkingami. Dodatkowo należy
zaznaczyć, że w najbliższej okolicy funkcjonuje kilka ogólnodostępnych parkingów:
- parking miejski pod Kaponierą,
- dwa parkingi prywatne przy ul. Gajowej i Zwierzynieckiej oraz Gajowej i Bukowskiej,
- parking prywatny przy ul. Słowackiego.
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie istnieją liczne miejsca w Strefie Płatnego Parkowania,
wyznaczone wzdłuż ogrodzenia i wejścia do Ogrodu Zoologicznego, które – zgodnie z systematycznymi
obserwacjami wykonanymi przez radnych osiedlowych wraz z dokumentacją fotograficzną, którą
dysponujemy – nigdy nie osiągają stanu choć zbliżonego do pełnego zapełnienia. Co więcej,
na zlecenie Miasta Poznania finalizowane są właśnie badania dotyczące liczby miejsc postojowych
na Jeżycach, które mają być podstawą pod rozsądną politykę parkingową i ewentualne udostępnianie
parkingów na terenach miejskich. Spotkanie w tej sprawie ma zostać zorganizowane przez Urząd
Miasta w nadchodzących tygodniach. Podejmowanie decyzji o tworzeniu nowych parkingów tuż przed
ogłoszeniem wyników tych analiz wydaje się wysoce niewłaściwe.
Z przykrością zauważamy też, że plany te nie zostały w żaden sposób skonsultowane z Osiedlem
Jeżyce,

co

wydaje

się

niezgodne

z

par.

40

Statutu

Miasta

Poznania

(Uchwała

RMP

Nr LXXX/1202/V/2010 z 9 listopada 2010 z późn. zm.), zgodnie z którym w sprawach dotyczących
danego osiedla w zakresie uregulowanym w statucie osiedla zasięganie opinii osiedla jest dla organów
Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta obligatoryjne.

Dlatego wnioskujemy o podjęcie pilnych działań polegających na rezygnacji z przygotowania działki
nr ewid. 21/13/66/3 pod zagospodarowanie na parking i dopuszczenie przeznaczenia jej na teren
zielony oraz wybieg dla psów.
W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego,
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 uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 8.07.2019

UCHWAŁA NR V/38/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o podjęcie działań
w

celu

wypowiedzenia

umowy

dzierżawy

terenu

stacji

paliw

przy ul. Kościelnej oraz przeprowadzenia rekultywacji gruntu.

Na podstawie § 8 pkt 7, § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust.1 pkt 5 uchwały nr LXXVI/1153/V/2010 Rady
Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2010 r. Nr 244, poz. 4528), uchwala się, co następuje:

§1
Wnioskuje się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o podjęcie działań w celu
wypowiedzenia umowy dzierżawy nr D/21/657 z dnia 21.10.1999 r. dotyczącej stacji paliw
zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej 21/10/154/23, położonej w pasie rozdziału
ul. Kościelnej, a następnie przeprowadzenia rekultywacji gruntu po stacji.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Osiedla Jeżyce
() Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o podjęcie działań
w

celu

wypowiedzenia

umowy

dzierżawy

terenu

stacji

paliw

przy ul. Kościelnej oraz przeprowadzenia rekultywacji gruntu.
Od 2017 r. prowadzone są intensywne prace projektowe, których celem jest stworzenie i realizacja
szeroko zakrojonych działań rewitalizacyjnych na terenie pasa rozdziału ul. Kościelnej, na podstawie
rozstrzygniętego już konkursu architektonicznego, mające na celu utworzenie atrakcyjnych terenów
rekreacyjnych dla mieszkańców. W ocenie Rady Osiedla lokalizacja w tym miejscu stacji paliw koliduje
z tymi staraniami, ponadto nie jest korzystna ze względów bezpieczeństwa. O likwidacji stacji była
niejednokrotnie mowa na spotkaniach z urzędnikami i władzami Miasta, nie padły jednak nigdy
konkretne daty. Także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje utworzenie
w tym miejscu terenów zieleni.
W związku z powyższym Zarząd Osiedla Jeżyce zwrócił się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
o informację o dacie wygaśnięcia koncesji na zbiorniki paliwa oraz okresie obowiązywania umowy
dotyczącej gospodarowania terenem stacji paliw zlokalizowanej w pasie rozdziału ul. Kościelnej
(nieruchomość oznaczona 21/10/154/23). Zarząd Osiedla zapytał również o plany Miasta dotyczące
tego terenu, tj. zadał pytanie, czy i kiedy stacja zostanie zlikwidowana.
W odpowiedzi na pismo Zarządu Osiedla, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Poznania pismem GN-III.6845.346.2019 z dnia 29-05-2019 poinformował, że ww. stacja paliw
funkcjonuje na tym terenie na podstawie:
1)

ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 999/2010 z dnia 15.05.2010 r. o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji PKN-ORLEN S.A. nr 122;

2)

decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr OS.V/7684-461/09 z dnia 20.05.2010 r. o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji PKN - ORLEN S.A.
nr 122;

3)

umowy dzierżawy nr D/21/657 z dnia 21.10.1999 r., zawartej na czas nieoznaczony (ani Miasto
Poznań ani dzierżawca do tej pory nie wypowiedzieli ww. umowy).

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przekazał, że nie posiada informacji dotyczącej daty
wygaśnięcia koncesji na zbiorniki paliwa, te informacje w ocenie Wydziału winien posiadać dzierżawca
lub Urząd Regulacji Energetyki.
Jednocześnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami potwierdził, że dla ww. terenu obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce Północ część D” – ZP, poinformował
również, że zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia

27.03.2003r. tereny, których przeznaczenie miejscowy plan zmienia, mogą być wykorzystywane
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania, zgodnie z tym planem, chyba, że w planie
ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.
W ocenie Rady Osiedla Jeżyce, prowadzenie działalności przez stację paliw w tym miejscu, hamuje
dalsze prace rewitalizacyjne.
W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 8 pkt 7 stanowiącego, że do zadań Osiedla należą
działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków,
a także § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącego, 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.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

data wpływu: 8.07.2019

UCHWAŁA NR V/39/VII/2019
RADY OSIEDLA JEŻYCE
z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

Na podstawie § 41 ust. 2 uchwały nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010
r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 244, poz. 4528),
uchwala się, co następuje:

§1
Postanawia się przyznać dietę za czerwiec 2019 r. następującym członkom organów Osiedla:
1)

Delimata Piotr - 20,00 zł;

2)

Dzionek Adam - 61,00 zł;

3)

Głogowski Paweł - 61,00 zł;

4)

Jerzak Marek - 81,00 zł;

5)

Kielar Magda - 20,00 zł;

6)

Koch Krzysztof - 41,00 zł;

7)

Kuberka Justyna - 41,00 zł;

8)

Kucza Marcin - 20,00 zł;

9)

Majewski Dawid - 81,00 zł;

10) Miderski Tomasz - 20,00 zł;
11) Mleczak Paweł - 41,00 zł;
12) Pakulski Adam - 20,00 zł;
13) Piotrowski Jacek - 61,00 zł;
14) Raźniewski Aleksander - 20,00 zł;
15) Sarbak Anna - 20,00 zł;
16) Schmidt Filip - 622,00 zł;
17) Sołtysiak-Łuczak Aleksandra - 122,00 zł;
18) Urbaniak Piotr - 61,00 zł;
19) Zadumińska Helena - 371,00 zł.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla Jeżyce
(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA JEŻYCE

w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za czerwiec 2019 r. zgodnie z poniższym
zestawieniem:
1. Delimata Piotr - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla;
2. Dzionek Adam - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, obecności na posiedzeniach
Zarządu Osiedla;
3. Głogowski Paweł - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, obecności na posiedzeniach
Zarządu Osiedla;
4. Jerzak

Marek

-

z

tytułu:

obecności

na

sesjach

Rady

Osiedla,

pełnienia

funkcji

przewodniczącego komisji;
5. Kielar Magda - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla;
6. Koch Krzysztof - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla;
7. Kuberka Justyna - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla;
8. Kucza Marcin - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla;
9. Majewski Dawid - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, pełnienia funkcji
przewodniczącego komisji;
10. Miderski Tomasz - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla;
11. Mleczak Paweł - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla;
12. Pakulski Adam - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla;
13. Piotrowski Jacek - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, posiedzeniach Zarządu
Osiedla;
14. Raźniewski Aleksander - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla;
15. Sarbak Anna - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla;
16. Schmidt Filip - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, obecności na posiedzeniach
Zarządu Osiedla, pełnienia funkcji w organach Osiedla, zwrotu poniesionych kosztów;
17. Sołtysiak-Łuczak Aleksandra - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, pełnienia funkcji w
organach Osiedla, pełnienia funkcji przewodniczącej komisji;
18. Urbaniak Piotr - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, pełnienia funkcji
przewodniczącego komisji;
19. Zadumińska Helena - z tytułu: obecności na sesjach Rady Osiedla, posiedzeniach Zarządu
Osiedla, zwrotu poniesionych kosztów.
W związku z § 41 ust. 2 statutu Osiedla Jeżyce 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 zrekompensowania członkom organów
osiedlowych poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem określonej funkcji oraz realizacją
zadań osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Jeżyce
(-) Filip Schmidt

