Data wpływu: 07.02.2019 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/116/V/2019
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie

przyjęcia

sprawozdania

rocznego

z

działalności

Zarządu

Osiedla

za rok 2018.

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.
Wielk. z 2010 r. Nr 240, poz. 4487), uchwala się co następuje:

§1
Postanawia się przyjąć sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za rok 2018,
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 2018.

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, 30.01.2019 r.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Osiedla Głuszyna za rok 2018

Zarząd

Osiedla

Głuszyna

przedkłada

sprawozdanie

z

realizacji

zadań

ujętych

w planie na 2018 r. oraz innych działań podejmowanych przez Zarząd Osiedla w tym czasie.
Zarząd Osiedla był odpowiedzialny za wykonanie uchwał Rady Osiedla. Członkowie Zarządu
Osiedla uczestniczyli w spotkaniach roboczych z przedstawicielami Zarządu Zieleni
Miejskich, Zarządu Dróg Miejskich, Straży Miejską.
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń ustnych czy pisemnych interwencji od mieszkańców
w sprawach dotyczących Osiedla, podejmowano działania w celu ich realizacji.
Po przeglądzie rocznym obiektu sportowego podjęto działania w celu usunięcia wad i usterek
zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, uwagi te i zalecenia przekazano
do realizacji poprzez firmę "Astra". Zgłoszone usterki zostały już usunięte.
Zarząd współpracował z Zarządem Dróg Miejskich m.in. w sprawie: ustalenia priorytetów
zadań powierzonych do realizacji w zakresie prac remontowych chodników oraz dróg na
Osiedlu m.in. wyremontowano nawierzchnię jezdni na ul. Głuszyna przy budynku nr 245;
oraz wyremontowano opaskę wzdłuż ulicy prostopadlej do ul. Głuszyna po stronie
wschodniej (wzdłuż działek).
Na wniosek firmy projektowej zaopiniowano dokumentacje projektowe dla budowy chodnika
po stronie północnej ul. Głuszyna oraz projekt koncepcji budowy ul. Sypniewo od alei
Kasztanowej do budynków komunalnych ul. Sypniewo 23.
W roku 2018 przekazano z budżetu Osiedla środki finansowe do:
- Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 210 000 zł ("Budowa zatoki autobusowej przy
ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo" - strona północna)",
- placówek oświatowych w wysokości 27 614 zł (zakup pomocy dydaktycznych i zabawek,
zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałającym patologiom
społecznym, organizacja imprezy plenerowej o charakterze rekreacyjnym z zabawą, muzyką,
konkurencjami sportowymi),
- Straży Miejskiej 3 000 zł (dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych w zakresie
profilaktyki bezpieczeństwa-referat Nowe Miasto),
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 14 000 zł (organizacja kursu komputerowego oraz
obsługi sprzętu elektronicznego dla Seniorów, zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz
z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów),

- Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto 3 000 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego),
- Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań- Głuszyna 15 000 zł (doposażenie samochodu).
Środki wolne wydzielone dla Osiedla to kwota w wysokości 470 902 zł na rok 2018.
Na teranie przekazanym Osiedlu do korzystania "OSIR Głuszyna" w roku 2018 wykonano
usługi związane z utrzymaniem czystości i pielęgnacji zieleni na terenie obiektu, dokonano
wymiany ogrodzenia od ul. Głuszyna strona północna (88 mb).
Udostępniono odpłatnie boiska do piłki nożnej na OSIR Głuszyna dwóm klubom sportowym :
"LOTNIK -1997 Poznań" oraz " Stowarzyszenie Internetowy Klub Piłkarski "Olimpia", a środki
finansowe za wynajem boisk zasiliły budżet Osiedla.
Zorganizowano spotkania z mieszkańcami w celu zgłaszania projektów do Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego, zapoznano mieszkańców z Obwieszczeniem o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" Miejskiej Pracowni Urbanistyki.
Ponad to

Zarząd Osiedla przygotował projekt planu wydatków na 2019 rok, zgodnie

z przydzielonymi środkami finansowymi oraz otrzymanymi propozycjami od mieszkańców,
czy też prośbami od innych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.
Zarząd Osiedla w 2018 r. podjął cztery uchwały.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

,

UCHWAŁA NR XXXIV/117/V/2019
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę 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.
Wielk. z 2010 r. Nr 240, poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
W uchwale 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. § 1 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2019 r.
1) "Remont opaski przejezdniowej przy ul. Przy Lotnisku"."
§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.

Zgodnie

z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania w Zarządzie Dróg Miejskich w dniu

29 stycznia 2019 r. wskazującym na konieczność zmian w realizacji zadań oraz w zw. 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.

Wnioskodawca
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXXIV/118/V/2019
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie
zmian w planach finansowych na 2019 rok.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i 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. Wielk. z 2010 r.
Nr 240, poz. 4487) oraz § 3 ust. 1 i 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, zmienionej uchwałą Nr XXIX/675/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.,
uchwala się, co następuje:

§1
Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 9 988 zł, przekazanych
przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta z zadania „Wymiana i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po południowej stronie
OSIR Głuszyna” na zadanie „Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania
(opłaty za energię elektryczną i wodę na obiekcie)”.
§2
Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 80 zł przekazanych przez
Osiedle, ujętych w planie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, jako
zadanie „Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania" z § 4260 na § 4300.
§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 wniosku do wydziałów i jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach
finansowych na 2019 rok.

Przeniesienie środków wynika z chęci ich zagospodarowania w sposób celowy dla poprawy jakości
życia mieszkańców.
Zgodnie z § 3 ust. 1 i 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, zmienionej uchwałą Nr XXIX/675/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., Osiedle gospodaruje
środkami:
- wolnymi,
- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,
- przeznaczonymi na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia,
- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
co 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 powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącymi, że Osiedle
realizuje

zadania

w

szczególności

poprzez

wnioskowanie

o

ujęcie

w

budżecie

Miasta

zadań dotyczących obszaru Osiedla oraz poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta
z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej
uchwały jest zasadne.

Wnisokodawca
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXXIV/119/V/2019
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia "Inspiracja" w zakresie realizacji zadania
„Zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej
dla seniorów” w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność
lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej", na terenie Osiedla Głuszyna.
Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 14 uchwały nr LXXVI/1141/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Głuszyna (Dz. Urz. Woj.
Wielk. z 2010 r. Nr 240, poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
Rekomenduje się Stowarzyszenie "Inspiracja" w zakresie realizacji zadnia „Zajęcia
promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów” w obszarze
"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)", na
terenie Osiedla Głuszyna.
§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 rekomendacji dla Stowarzyszenia "Inspiracja" w zakresie realizacji zadania „Zajęcia
promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów”
w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej", na terenie Osiedla
Głuszyna.

Rada postanowiła zarekomendować Stowarzyszenie "Inspiracja" do realizacji zadania "Zajęcia
promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów" ze środków
przekazanych przez Osiedle w otwartym konkursie ofert w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia,
w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej".
Wskazane zadania są zadaniem statutowym Stowarzyszenia.
W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Głuszyna
stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez współdziałanie z organizacjami
społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie
dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

