Data wpływu: 05.07.2018r.
UCHWAŁA NR XXIX/93/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 4 lipca 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 200,00 zł przenosi się z rezerwy na zadanie "Opłata za
energię i wodę na obiekcie OSIR Głuszyna" .
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

UCHWAŁA NR XXIX/94/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie projektu planu wydatków na 2019 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 2010r. Nr 241 poz. 4487) uchwala się, co następuje:

§1
1. Uchwala się projekt planu wydatków na 2019 rok.
2. Projekt planu wydatków na 2019 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 2019 r.
W związku z naliczeniem środków na 2019 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.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXIX/95/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie

ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2019 r.

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

§1
Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2019 r.:
1. "Remont opaski przejezdniowej przy ul. Przy Lotnisku",
2. "Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Głuszyna (pomiędzy Szkołą
Podstawową Nr 53 a Wspólnotą Mieszkaniową)".
§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 2019 r.

Na podstawie § 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.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXIX/96/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie

ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2019 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 w zw. 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 2010r. 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 2019 r.:
1) Przedszkole nr 17 – „Wymiana kotłowni gazowej z wymianą instalacji c.o.” – kwota
30.000 zł;
2) Szkoła Podstawowa nr 53 – „Modernizacja monitoringu szkolnego” – kwota 15 501 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 2019 r.
Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz Wydziałem
Oświaty, w zw. 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 szkołach podstawowych i przedszkolach, podjęcie niniejszej uchwały
jest zasadne.
Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXIX/97/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie zaopiniowania
w

sprawie

organizacji

projektu

zarządzenia

konkursu

na

Prezydenta

dofinansowanie

Miasta

Poznania

zadań

jednostek

pomocniczych Miasta - osiedli.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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
Opiniuje się pozytywnie projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie
organizacji konkursu na dofinansowanie zadań jednostek pomocniczych Miasta - osiedli.
§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 zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie
organizacji konkursu na dofinansowanie zadań jednostek pomocniczych Miasta - osiedli.

W związku z pismem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

nr WJPM-

VII.3031.3.2018 z 29.06.2018r., oraz w świetle § 28 ust. 1 i § 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.

Wnioskodawca
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXIX/98/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie

zaopiniowania propozycji podziału Osiedla na okręgi i obwody głosowania
w wyborach do Rady Osiedla.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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 2010r. Nr 241 poz. 4487) oraz § 11 ust. 1 Załącznika nr 2 do uchwały Nr LXXVI/1141/V/2010
Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Głuszyna,
uchwala się, co następuje:

§1
Opiniuje się pozytywnie podział Osiedla na 1 okręg wyborczy i 1 obwód głosowania oraz
lokalizację siedziby obwodowej komisji wyborczej, zgodnie z załącznikiem 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 propozycji podziału Osiedla na okręgi i obwody głosowania
w wyborach do Rady Osiedla.

Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych pismem nr WJPM-VII.502.1.3.2018 r. z 2 lipca 2018 r.
przedłożył propozycję podziału Osiedla na okręgi i obwody głosowania.
Mając na uwadze powyższe, 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 oraz § 11 ust. 2 załącznika nr 2 do statutu –
Zasad i trybu wyboru Rady Osiedla stanowiącego, że podziału Osiedla na okręgi wyborcze i obwody
głosowania dokonuje Miejski Zespół po zasięgnięciu opinii Rady, podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu: 09.07.2018r.
UCHWAŁA NR XXIX/99/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie

ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji miejskich zieleńców na lata
2019-2021 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 3 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
Akceptuje się listę zadań powierzonych na lata 2019-2021 r. w zakresie konserwacji
miejskich zieleńców przedstawioną przez Zarząd Zieleni Miejskiej, stanowiącą załącznik nr 1
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 ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji miejskich zieleńców

na lata

2019-2021 r.

W związku z pismem Zarządu Zieleni Miejskiej (znak: ZZM.RZ.7/5111-162/2018 z dnia 4 lipca 2018r.)
oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 3 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącego, że Rada po rozeznaniu
potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne ustala z właściwą jednostką
organizacyjną listę prac związanych z konserwacją miejskich zieleńców wraz z małą architekturą,
podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

