Data wpływu: 21.04.2017 r.
UCHWAŁA NR XVIII/59/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia ostatecznej listy priorytetów w zakresie budowy, przebudowy,
modernizacji dróg oraz oświetlenia w latach 2016 - 2019.
Na podstawie § 28 ust. 1 uchwały nr LXXVI/1141/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia
2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Głuszyna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 241 poz. 4487),
w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 i § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania
z dnia 29 września 2015 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
Ustala się następującą listę ostatecznych priorytetów w zakresie budowy, przebudowy,
modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016 - 2019:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo
(przystanek linii autobusowej nr 58 „Piotrowo” - strona północna)).
2) Budowa zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58
„Piotrowo” - strona północna).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
1. Traci moc uchwała nr IX/33/V/2016 Rady Osiedla Głuszyna z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia priorytetów w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg
oraz oświetlenia w latach 2016-2019.
2. Traci moc uchwała nr XVII/58/V/2017 Rady Osiedla Głuszyna z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia ostatecznych priorytetów w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji
dróg oraz oświetlenia w latach 2016 - 2019.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna
(-) Henryk Kania
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Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września
2015 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami przeznaczonymi na budowę, przebudowę,
modernizację dróg oraz oświetlenia oraz § 3 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym gospodarowanie środkami,
o których mowa w ust. 1, realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia
środków oraz sposobu ich wydatkowania, w tym zamiaru przekazania realizacji zadania wydziałowi
lub jednostce organizacyjnej Miasta, w związku z zarządzeniem Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych
Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości określającym zasady planowania zadań
w ramach środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu: 21.04.2017 r.
UCHWAŁA NR XVIII/60/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
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(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 241, poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
Postanawia się przyznać dietę za styczeń, luty, marzec oraz kwiecień 2017 r. następującym
członkom organów Osiedla:
1)

Barbara Bartkowiak

- 150,00 zł;

2)

Kazimierz Gadomski

- 1050,00 zł;

3)

Stanisława Sezonowicz

- 150,00 zł;

4)

Piotr Skarżyński

- 150,00 zł;

5)

Krzysztof Stobieniecki

- 600,00 zł.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna
(-) Henryk Kania
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Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za styczeń, luty, marzec oraz kwiecień
2017r., zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) Barbara Bartkowiak – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Wiceprzewodniczącej Rady
Osiedla;
2) Kazimierz Gadomski – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącego Zarządu
Osiedla, przygotowania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu Osiedla, przygotowania
projektów uchwał, uczestniczenia w negocjacjach z instytucjami i organami Miasta w sprawie
realizacji bieżących zadań oraz inwestycji na Osiedlu, korzystania z prywatnego samochodu
i telefonu w sprawach związanych z realizacją zadań Osiedla;
3) Stanisława Sezonowicz – z tytułu uczestniczenia w negocjacjach z instytucjami i organami
Miasta w sprawie realizacji bieżących zadań oraz działalności na rzecz seniorów, korzystania
z prywatnego telefonu w sprawach związanych z realizacją zadań Osiedla;
4) Piotr Skarżyński – z tytułu działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku na terenie Osiedla
Głuszyna;
5) Krzysztof Stobieniecki - z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Osiedla, korzystania z prywatnego komputera w administrowaniu „Informatorem Osiedlowym”
oraz korzystania z prywatnego telefonu w sprawach związanych z realizacją zadań Osiedla.
W związku z § 41 ust. 2 Statutu Osiedla Głuszyna 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.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu: 21.04.2017 r.
UCHWAŁA NR XVIII/61/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych w ramach
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 13 uchwały Nr LXXVI/1141/V/2010 Rady
Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Głuszyna
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 241, poz. 4487)uchwala się, co następuje:

§1
Na przedstawiciela Osiedla do wprowadzania danych do serwisu elektronicznego
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wyznacza się p. Stanisławę Sezonowicz.

§2
Wykonanie uchwały powierza się osobie wymienionej w ust. 1.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna
(-) Henryk Kania
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wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych w ramach Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego 2018.

W związku z pismem Gabinetu Prezydenta Nr Prd-IX.3020.5.2017 z dnia 22 marca 2017 r.,
oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 13 Statutu Osiedla stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania
w szczególności poprzez współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla
zmierzających do poprawy warunków ich życia, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

