Data wpływu: 27.02.2017 r.
UCHWAŁA NR XVII/55/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie

zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania
statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania – osiedlom.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 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
1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania
statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania – osiedlom.
2. Uwagi dotyczące projektu stanowią załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna

(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania statutów
jednostkom pomocniczym Miasta Poznania – osiedlom.
W

związku

z

pismem

Wydziału

Wspierania

Jednostek

Pomocniczych

Miasta

UMP

nr WJPM-VIII.0120.7.2016 z 16 grudnia 2016 r. oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla
Głuszyna stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii
w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Załącznik do uchwały nr
XVII/55/V/2017
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 24 lutego 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania
statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania – osiedlom.

1) Rada Osiedla Głuszyna uważa, że należy zachować w § 28 ust. 1 pkt 5 w brzmieniu
„w imieniu Rady pełni funkcje reprezentacyjne”. Przeciwna jest skreśleniu pkt. 5.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna
(-) Henryk Kania

Data wpływu: 27.02.2017 r.
UCHWAŁA NR XVII/56/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie

przyjęcia

sprawozdania

rocznego z

działalności Zarządu Osiedla

za rok 2016.
Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 6 oraz § 32 ust. 3 pkt 8 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
Postanawia się przyjąć sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za rok 2016
stanowiące integralną część uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Osiedla.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna

(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w

sprawie

przyjęcia

sprawozdania

rocznego

z

działalności

Zarządu

Osiedla

za rok 2016.
W związku z § 28 ust. 3 pkt 6 oraz § 32 ust. 3 pkt 8 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącymi,
że

do

wyłącznej

kompetencji

Rady

Osiedla

należy

kontrola

Zarządu,

przygotowującego

i przedkładającego Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności, podjęcie niniejszej uchwały
jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Zarząd Osiedla Głuszyna

Poznań, 20.02.2017 r.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Osiedla Głuszyna za rok 2016
W roku 2016 Zarząd Osiedla Głuszyna zebrał się na 7 posiedzeniach
w dniach: 28 stycznia, 25 lutego, 5 maja, 13 lipca, 25 lipca, 15 września
oraz 1 grudnia. W trakcie minionego roku zostało podjętych 9 uchwał.
Projekt planu wydatków na 2016 r. przygotowany został przez Zarząd Osiedla
Głuszyna i uchwalony został przez Radę Osiedla 23 lipca 2015 r. W powyższym
projekcie wydatki ogółem Osiedla Głuszyna wyniosły 436 565 zł, w tym:
- na zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle przeznaczono 44 892 zł,
- na zadania proponowane bezpośrednio do realizacji jednostkom organizacyjnym
przeznaczono 391 673 zł.
Do najważniejszych zadań zaliczyć można:
- usługi związane z utrzymaniem terenu przekazanego osiedlu do korzystania,
- zakup sprzętu potrzebnego do funkcjonowania OSIR Głuszyna,
- dofinansowanie remontu nawierzchni bieżni w Zespole Szkół z Oddziałami
Sportowymi nr 5,
- dofinansowanie remontu kuchni w Przedszkolu nr 17,
- zakup ciężkiego zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Głuszyna.
Ponadto Zarząd Osiedla współpracował i uczestniczył w licznych spotkaniach
z przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek
organizacyjnych. Zarząd Osiedla utrzymywał stały kontakt z mieszkańcami Osiedla
oraz ze wspólnotami funkcjonującymi na terenie Osiedla. W ramach swojej
działalności Zarząd współpracował z placówkami oświatowymi z terenu Osiedla
Główna oraz Policją i Strażą Miejską. Zarząd Osiedla czuwał nad prawidłowym
przebiegiem wszystkich prac związanych z utrzymaniem terenu przekazanego
Osiedlu Głuszyna do korzystania. Zarząd Osiedla podjął szereg inicjatyw
aktywizujących mieszkańców – ich zestawienie stanowi załącznik do niniejszego
sprawozdania.
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Zarząd Osiedla Głuszyna
ZAŁĄCZNIK
DO
SPRAWOZDANIA
ZA ROK 2016

ROCZNEGO

Z

DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU

OSIEDLA

Inicjatywy Osiedla aktywizujące mieszkańców
Program Obywatelski Poznań
Inicjatywa

organizacja konsultacji z
mieszkańcami w sprawach dot.
osiedla

Informacja nt. realizacji
(proszę wymienić poszczególne inicjatywy, które Osiedle podjęło
lub ewentualnie podać ich liczbę)
problemy mieszkańców osiedla poruszane są na sesjach Rady
Osiedla

organizacja spotkań z
mieszkańcami w sprawach dot.
osiedla (np. w celu uzyskania
od mieszkańców opinii w
określonych sprawach,
propozycji rozwiązań,
przekazania informacji, itp.)
organizacja okolicznościowych
spotkań z mieszkańcami (np.
wigilijnych/noworocznych,
z okazji Dnia Matki, Dziecka,
Kobiet, Seniora, itp.)

jak wyżej

organizacja imprez kulturalnych
dla mieszkańców

brak

organizacja akcji informacyjnych
np. dot. porządku,
bezpieczeństwa, zdrowia

plakaty,ulotki

organizacja festynów
osiedlowych

brak

organizacja turniejów
sportowych, rajdów, konkursów

brak

spotkanie wigilijne

przeprowadzanie na terenie
Osiedla konkursu „Zielony
Poznań” lub innych konkursów
miejskich

brak

włączanie mieszkańców w
przygotowanie planu wydatków
Osiedla poprzez zachęcanie do
składania wniosków do planu
wydatków Osiedla na rok
przyszły w zakresie zadań jakie
powinny być zrealizowane na
terenie Osiedla
występowanie i zachęcanie
mieszkańców do zgłaszania
spraw, którymi mają zająć się
organy Osiedla (przez stronę
internetową Osiedla lub drogą
mailową)

mieszkańcy biorą udział w opracowywaniu planu wydatków
poprzez propozycje

wydawanie gazetki osiedlowej

brak

inne inicjatywy, które można by
zakwalifikować jako
aktywizowanie mieszkańców

brak

osobiście

Poznań, dnia 16.02.2017 r.
(-) Kazimierz Gadomski
……………….…………………………………
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla

Data wpływu: 27.02.2017 r.
UCHWAŁA NR XVII/57/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017.
Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 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
1. Środki finansowe w wysokości 3.000 zł z zadania „Diety dla członków Rady Osiedla
i Zarządu Osiedla” przenosi się na zadanie „Opłata za energię elektryczną – OSIR
Głuszyna”
2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez Osiedle.

§2
1. Środki finansowe w wysokości 10.000 zł z zadania „Wykonanie projektu inwestycyjnego
wzdłuż ul. Głuszyna po stronie północnej, od narożnika ulicy bez nazwy z ul. Głuszyna
(posesja 151A) do remizy strażackiej OSP Głuszyna posesja nr 141A” przenosi
się na zadanie „Remont chodnika przy ul. Głuszyna 187 (przed ZSzOS nr 5)” –
dofinansowanie zadania powierzonego w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych w 2017 r.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna

(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017.
W związku z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji
Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu: 27.02.2017 r.
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.
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 zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pieszo – jezdni w pasie
drogowym ulicy Kopylniki” jako priorytetowe w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji
dróg oraz oświetlenia na lata 2016 – 2019.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna
(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
w sprawie ustalenia priorytetów w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz
oświetlenia w latach 2016 - 2019.
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

