Sprawozdanie z pracy Rady Osiedla Głuszyna w 2018 roku.
Poznań, 21.12.2018 r.
Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy i Radni Rady Osiedla Głuszyna.
Spotykamy się po raz czwarty na Uroczystym Spotkaniu Rady Osiedla Głuszyna V
kadencji i przy tej okazji chcemy przekazać informację o pracy Rady w 2018 roku.
W tym roku dysponowaliśmy środkami wolnymi w wysokości 463342,00 zł. Składową
tej sumy są środki naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla
w kwocie 81171,00 zł oraz środki naliczone z tytułu udziału w podatku od
nieruchomości 382171,00 zł. Kwotę powyższą wydatkowaliśmy w 93,16%.
W 2018 roku działalność Rady Osiedla Głuszyna ukierunkowana była na
zrealizowaniu zaplanowanych zadań bieżących, takich jak:
1). Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania (przeprowadzenie
zabiegów agrotechnicznych na nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej, koszenie
trawy, konserwacja i naprawa urządzeń siłowni na wolnym powietrzu, toru
rowerowego i innych urządzeń na obiekcie OSiR Głuszyna) – wydatkowaliśmy
105800,00 zł;
2). Opłaty za energię i wodę na obiekcie OSiR Głuszyna – wydatkowaliśmy 44400,00
zł;
3). Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto
oraz materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa dla Straży
Miejskiej Referat Poznań- Nowe Miasto – wydatkowano kwotę po 3000,00 zł na
każdą z wymienionych instytucji, tj. 6000,00 zł;
4). Dofinansowanie wyposażenia samochodu specjalnego OSP Głuszyna w kwocie
15000,00 zł;
5). Dla Seniorów: organizację kursu komputerowego oraz obsługi sprzętu
elektronicznego, organizację zajęć promujących zdrowy styl życia i profilaktykę
zdrowotną – wydatkowaliśmy 14000,00 zł;
6). Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla Przedszkola „Ikarek” –
wydatkowaliśmy 7614,00 zł;
7). Zajęcia psycho-edukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałającym
patologiom społecznym realizowanych przez uczestników Koła modelarskiego przy
Szkole Podstawowej nr 53 – wydatkowaliśmy 15000,00 zł;
8). Organizację imprezy plenerowej o charakterze rekreacyjnym z zabawą , muzyką,
konkurencjami sportowymi - zrealizowanej z naszym udziałem, przez Rodziców i
Dyrekcję Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 - wydatkowaliśmy 5000,00 zł.
Zadania bieżące zostały wykonane w 100%.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowaliśmy wykonanie i montaż ogrodzenia na obiekcie
sportowym OSiR Głuszyna za kwotę 29858,00 zł. Nie udało się nam doprowadzić do
budowy zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo ( przystanek „Piotrowo” linii 58)
pomimo interwencji w Zarządzie Dróg Miejskich o wykonanie tego zadania. Środki
finansowe w kwocie 210000,00 zł zostały zabezpieczone przez ZDM i zgodnie z
zapewnieniem inwestycja ta zostanie wykonana w 2019 roku.
Przewodniczący Rady Osiedla będąc radnym Rady Miasta Poznania wiele uwagi
kierował na realizację swoich poprawek do Budżetu i Wieloletniej Prognozy
Finansowej dotyczących inwestycji jakie mają być wykonane na terenie
odpowiedzialności Rady Osiedla. Należą do nich między innymi budowa Parku im.
Pawła Edmunda Strzeleckiego, wykonanie koncepcji budowy ul. Ożarowskiej, ul.
Głuszyna (str. północna, rejon kościoła parafialnego), nowej ulicy do budynków
komunalnych ZKZL (Sypniewo 23), projektu inwestycyjnego oświetlenia ul.
Sypniewo, remontu zabytkowej alei kasztanowej. Zgodnie z zapewnieniem
Prezydenta m. Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka, potwierdzone w czasie spotkania z
mieszkańcami Osiedla 20 września 2018 r., inwestycje zostaną zrealizowane w
bieżącej kadencji.
W 2018 roku przeprowadziliśmy 10 sesji, podjęliśmy 40 uchwał. Wszyscy radni Rady
Osiedla Głuszyna dążyli do jak najlepszego wypełniania funkcji przedstawicielskich
wobec swych wyborców. Pełnili dyżury w siedzibie Rady, spotykali się z wyborcami w
ważnych sprawach osobistych i społecznych. Są jednak radni, którzy uchylali się od
wypełniania zadań radnego i w bieżącym roku nie uczestniczyli w żadnej sesji.
Średnia frekwencja uczestnictwa radnych w sesjach Rady Osiedla wynosiła 60,00%.
Dzisiejsze Uroczyste Spotkanie jest okazją do złożenia podziękowań wszystkim
wykonawcom zadań zrealizowanych przez Radę i Zarząd Osiedla.
Wyrazy podziękowania pragniemy przekazać: Prezydentowi Miasta Poznania Panu
Jackowi Jaśkowiakowi, zastępcy Prezydenta Panu Mariuszowi Wiśniewskiemu,
byłemu Zastępcy Prezydenta a obecnie Prezesowi Zarządu Komunalnych Zasobów
Lokalowych Panu Tomaszowi Lewandowskiemu a także radnym Rady Miasta
Poznania za podejmowanie decyzji oraz uchwał służących Miastu i naszej
społeczności lokalnej.
Przez cały rok wspierał Radę i Zarząd Osiedla Wydział Jednostek Pomocniczych
Miasta. Dziękujemy za merytoryczną pomoc pracownikom Wydziału na czele z
Dyrektorem Panem Arkadiuszem Bujakiem, a w szczególności Paniom: Marzenie
Achtenberg, Małgorzacie Majcherek-Rembeckiej, Katarzynie Hoffman, Katarzynie
Filipowskiej oraz panu Tomaszowi Wiśniewskiemu.
Dobrze układała się Radzie współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego. Na
wniosek Przewodniczącego Rady Osiedla ZTM wprowadził do rozkładu jazdy
autobusu linii 58 częstotliwość kursowania w dni robocze w godzinach szczytu co 12
minut. Dziękujemy za tę decyzję Dyrektorowi ZTM panu Piotrowi Snuszce i osobom
wspierającym nasz wniosek.

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu TRAWMAR Izabela Zawadzka
z Daszewic za wykonanie podstawowych prac agrotechnicznych i towarzyszących na
boisku do piłki nożnej na terenie OSiR Głuszyna. Słowa te kierujemy właśnie do pani
Izabeli Zawadzkiej oraz pana Marka Niemczala.
Prace agrotechniczne, porządkowe oraz remontowe na części obiektu OSiR
Głuszyna w bieżącym roku realizowała Firma ASTRA PLUS. Z tego miejsca
pragniemy serdecznie podziękować Pani Aldonie Wesołowskiej i Grzegorzowi
Grodzkiemu za rzetelne wykonanie wszystkich prac. Dziękujemy również za dorażną
pomoc w realizacji zadań bieżących na Osiedlu panu Tadeuszowi Jabłonce
właścicielowi Firmy „Leta”.
Dobrze układała się współpraca z Zarządem Dróg Miejskich. Pragnę z tego miejsca
podziękować Dyrektorom ZDM pani Katarzynie Bolimowskiej i panu Maciejowi
Heilmanowi , Naczelnikowi Wydziału Utrzymania Dróg Panu Mariuszowi Woźniakowi
a także opiekunowi naszego rejonu panu Mariuszowi Krzosowi za dużą pomoc w
realizowaniu wszystkich kierunków inwestycji Osiedla i wynikających z zadań
umieszczonych w Budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
Dziękujemy Zarządowi Zieleni Miejskiej, a w szczególności Panu Tomaszowi
Lisieckiemu – Dyrektorowi ZZM oraz Panu Mateuszowi Ratajczakowi za wykonanie
kolejnego etapu budowy Parku im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu oraz
bieżące uporządkowanie parku.
Dziękujemy firmie „BAREX” pana Stanisława Barcia za staranne i wzorcowe
wykonanie inwestycji płotu wysokiego na 4 m od strony ulicy Głuszyna na obiekcie
sportowym OSiR Głuszyna.
Pragniemy podziękować wszystkim Zarządom wspólnot mieszkaniowych za
współdziałanie z Radą Osiedla w dziedzinie utrzymania czystości i porządku na
terenie Osiedla Głuszyna oraz włączenie się w realizację zadań Osiedla – zadań
ponad wspólnotowych.
Rada Osiedla składa szczególne podziękowanie Proboszczowi Parafii pw. Św,
Jakuba Apostoła Większego w Poznaniu ks. Janowi Ciesiółce za konstruktywne rady
i aktywne wspieranie inwestycji prowadzonych przez Radę Osiedla oraz udzielanie
Radzie Osiedla duchowego wsparcia.
Dziękujemy Policji z Komisariatu Poznań Nowe Miasto oraz Straży Miejskiej
z Referatu Poznań Nowe Miasto za dobrą współpracę z Radą i Zarządem Osiedla w
dziedzinie zapewnienia mieszkańcom spokojnego i bezpiecznego życia.
Szczególne podziękowanie kierujemy do Dyrektorów naszych placówek oświatowowychowawczych: Pani mgr Barbary Osiak i Pani mgr Agaty Gust za pracę z naszymi
dziećmi i młodzieżą. Dobra współpraca z Radą Osiedla owocuje lepszymi
osiągnięciami w zakresie polepszania warunków socjalnych dzieci i młodzieży a
także wspieraniu procesów wychowawczo-dydaktycznych.

Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie za wszechstronną i
profesjonalną pomoc udzielaną wszystkim poszkodowanym w wypadkach drogowych
i w walce z żywiołami. Nasz wkład i wkład Miasta niewątpliwie przyczynił się do
unowocześnienia bazy ratowniczej tej jednostki.
Szanowni Goście, Reprezentanci Wspólnot Mieszkaniowych i Radni Rady Osiedla
Głuszyna, zanim przystąpimy do złożenia sobie nawzajem indywidualnych życzeń:
W imieniu Rady Osiedla z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzę wszystkim Gościom i Mieszkańcom „Naszej Małej
Ojczyzny” nieustającego zdrowia, szczęścia i zrealizowania pomyślnie zadań w
każdym dniu 2019 roku.
Z upoważnienia Rady Osiedla Głuszyna
Przewodniczący Rady Osiedla - Radny Rady Miasta Poznania
Henryk Kania

