Data wpływu: 02.08.2018r.
UCHWAŁA NR XXX/100/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie
cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego do
korzystania Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna.
Na podstawie § 2a uchwały Nr 484/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie
przekazania Osiedlu Głuszyna w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ulicy
Głuszyna w Poznaniu, zmienionej zarządzeniem Nr 492/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
15 lipca 2005 r. oraz zarządzeniem Nr 360/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 maja 2018
r., § 1 ust.1 uchwały Nr LXV/1197/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2018 r. w
sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie
z mienia komunalnego przekazanego do korzystania jednostkom pomocniczym Miasta – osiedlom, w
zw. z § 9 ust. 1 pkt 5 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 2010r. Nr 241 poz. 4487),
uchwala się, co następuje:

§1
W uchwale Nr XXVIII/90/V/2018 Rady Osiedla Głuszyna z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie cen i opłat za korzystanie
z mienia komunalnego przekazanego do korzystania Osiedlu Głuszyna, położonego przy
ul. Głuszyna, załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej 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
zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie
cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego do
korzystania Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna.

Rada wnioskuje o ustalenie niższych cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego
przekazanego

do

korzystania

Osiedlu

Głuszyna,

w zakresie obiektów sportowych w tym boisk

położonego

przy

ul.

Głuszyna

do piłki nożnej: pełnowymiarowego

i treningowego o nawierzchni łąkowej wraz z szatniami, dla klubów sportowych działającym
w

formie

stowarzyszeń,

których

statuty

nie

przewidują

prowadzenia

działalności

gospodarczej, z terenu miasta Poznania oraz skupiające dzieci i młodzież z terenu Osiedla.
Wniosek Rady Osiedla o zmianę stawek podyktowany jest troską o utrzymanie
na dotychczasowym poziomie aktywności sportowej miłośników piłki nożnej. Wysokość
stawek ustalonych poprzednio (150 zł za 1,5 godz. dla dzieci i młodzieży oraz 300 zł za 1,5
godz. dla pozostałych użytkowników) spowodowałaby znaczne ograniczenie w dostępie do
boisk, głównie dzieci i młodzieży, ale także pozostałych zainteresowanych uprawianiem
czynnego sportu. Osiedle Głuszyna nie jest osiedlem o gęstym zaludnieniu, dlatego też, w
opinii radnych, stawki winny różnić się od stawek stosowanych w centrum Poznania oraz
tram, gdzie gęstość zamieszkania jest znacznie większa. Intencją Rady Osiedla natomiast
jest tworzenie przyjaznych warunków dla uprawiania sportu oraz pobudzanie aktywności
sportowej, wobec czego obniżenie stawek wydaje się konieczne.
Mając na uwadze powyższe oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt

5 Statutu Osiedla Głuszyna

stanowiącym, 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.

Wnioskodawca
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Załącznik do uchwały nr XXX/100/V/2018
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia1.08.2018 r.

Propozycje stawek najmu obiektu OSIR Głuszyna:
1) dziecięce i młodzieżowe kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, którego
statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej – cena brutto 105 zł
za 1,5 godz. ( 70 zł za 1 godz.) za obiekt dotyczący danej dyscypliny wraz z szatniami,
2) pozostali użytkownicy – cena brutto 210 zł za 1,5 godz. ( 140 zł za 1 godz.) za obiekt
dotyczący danej dyscypliny wraz z szatniami.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXX/101/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018.
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 1 110,00 zł przenosi się z zadania "Opłata za energię
i wodę na obiekcie OSIR Głuszyna" na zadanie „ Zakup wózka do malowania linii
boiska".
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.
§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 2018.

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1141/V/2010 Rady Miasta Poznania
sprawie uchwalenia 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.

Wnioskodawca
Przewodniczącego Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

