Data wpływu: 31.07.2017 r.
UCHWAŁA NR XX/64/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 28 lipca 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 163 zł z nadpłaty za wodę wykorzystaną na OSIR
Głuszyna w 2016 r. przenosi się na zadanie „Opłata za energię elektryczną – OSiR
Głuszyna”.
2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez Osiedle.
§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 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
oraz w związku ze zwrotem nadpłaty w ramach ponoszenia kosztów związanych z opłatą za wodę
wykorzystaną na OSIR Głuszyna w 2016 r., podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu: 31.07.2017 r.
UCHWAŁA NR XX/65/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie

ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2018 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 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
Ustala się remont chodnika przy ul. Głuszyna od nr 141A do nr 141 (do wejścia do Parku
im. Pawła Edmunda Strzeleckiego) jako zadanie powierzone w zakresie prac remontowych
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2018 r.
§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 listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników
oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2018 r.

W związku z § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącym, że Rada po rozeznaniu potrzeb
Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne ustala z właściwą jednostką organizacyjną listę
prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych, podjęcie uchwały jest
zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu: 31.07.2017 r.
UCHWAŁA NR XX/66/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie

ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2018 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 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. z 2010 r. Nr 241 poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych
w placówkach oświatowych do realizacji w 2018 r.:
1) Przedszkole nr 17 – „Wymiana instalacji elektrycznej” – kwota 20.000 zł;
2) Szkoła Podstawowa nr 53 – „Remont pomieszczeń dydaktycznych” – kwota 26.361 zł.
§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 listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2018 r.
Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz Wydziałem
Oświaty, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącym, że Rada po rozeznaniu
potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala listę zadań do realizacji w zakresie
prac remontowych w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu: 31.07.2017 r.
UCHWAŁA NR XX/67/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie projektu planu wydatków na 2018 r.
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. Uchwala się projekt planu wydatków na 2018 rok.
2. Projekt planu wydatków na 2018 rok stanowi 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 projektu planu wydatków na 2018 r.
W związku z naliczeniem środków na 2018 r. oraz na podstawie § 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 zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu: 31.07.2017 r.

UCHWAŁA NR XX/68/V/2017
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 28 lipca 2017 r.
w

sprawie

przystąpienia

Osiedla

do

konkursu

na

dofinansowanie

zadań

inwestycyjnych osiedli na 2018 rok.
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. Postanawia zgłosić się do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
na 2018 rok w części konkursu dużych grantów zadanie o nazwie:
„Wykonanie projektu inwestycyjnego rozbudowy ulicy Głuszyna z budową
chodnika po stronie północnej, od narożnika ulicy
bez nazwy do remizy strażackiej OSP Głuszyna, wraz z odwodnieniem,
oświetleniem i regulacją terenowo-prawną”.
2. Wkład własny Osiedla wynosić będzie 50.000 zł i zostanie zabezpieczony w projekcie
planu wydatków na 2018 rok.
§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 przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli
na 2018 rok.
Mając na względzie chęć zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się w okolicy Kościoła
pw. Św Jakuba Apostoła, Zarząd Osiedla Głuszyna rekomenduje wykonanie projektu inwestycyjnego
rozbudowy ulicy Głuszyna z budową chodnika po stronie północnej, od narożnika ulicy bez nazwy
do remizy strażackiej OSP Głuszyna, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i regulacją terenowoprawną. Wyżej wymieniona inwestycja w pełni pozwoli na wyeliminowanie niedozwolonego
parkowania pojazdów, a także wpłynie korzystnie na organizację i bezpieczeństwo ruchu
na ul. Głuszyna przy Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła.
Zgodnie z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji Rady
należy uchwalanie planów wydatków osiedla oraz w związku z wolą udziału Osiedla w zadaniu
inwestycyjnym wyłonionym do realizacji w drodze konkursu zadań inwestycyjnych osiedli, podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

