Data wpływu: 16.03.2018 r.

UCHWAŁA NR XXV/80/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 marca 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 20.000,00 zł przenosi się z zadania „Konserwacje
i naprawy na obiekcie OSIR Głuszyna” na zadanie „Utrzymanie terenów przekazanych
Osiedlu do korzystania”.
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.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXV/81/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

Na
z

podstawie
dnia

31

§

41

ust.

sierpnia

2010

2

uchwały
r.

w

nr

LXXVI/1141/V/2010

sprawie

uchwalenia

Rady

Statutu

Miasta

Poznania

Osiedla

Głuszyna

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 241, poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
Postanawia się przyznać dietę za styczeń, luty i marzec 2018 r. następującym członkom
organów Osiedla:
1)

Barbara Bartkowiak

150,00 zł;

2)

Kazimierz Gadomski

900,00 zł;

3)

Stanisława Sezonowicz

450,00 zł;

4)

Krzysztof Stobieniecki

600,00 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 diet dla członków organów Osiedla.
Postanawia

się

przyznać

diety

członkom

organów

osiedla

za

styczeń,

luty

i

marzec

2018r., zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) Barbara Bartkowiak – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Wiceprzewodniczącej Rady
Osiedla;
2) Kazimierz Gadomski – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącego Zarządu
Osiedla, przygotowania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu Osiedla, przygotowania
projektów uchwał, uczestniczenia w negocjacjach z instytucjami i organami Miasta w sprawie
realizacji bieżących zadań oraz inwestycji na Osiedlu, korzystania z prywatnego samochodu
i telefonu w sprawach związanych z realizacją zadań Osiedla;
3) Stanisława Sezonowicz – z tytułu uczestniczenia w negocjacjach z instytucjami i organami
Miasta w sprawie realizacji bieżących zadań oraz działalności na rzecz seniorów, korzystania
z prywatnego telefonu w sprawach związanych z realizacją zadań Osiedla;
4) Krzysztof Stobieniecki - z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Osiedla, korzystania z prywatnego komputera w administrowaniu „Informatorem Osiedlowym”
oraz korzystania z prywatnego telefonu w sprawach związanych z realizacją zadań Osiedla.
W związku z § 41 ust. 2 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącym, że w ramach posiadanych środków
Rada może przyznać diety członkom organów osiedlowych z zachowaniem zasad określonych
w uchwale nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w sprawie
zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek
pomocniczych – osiedli oraz w związku z powyższym uzasadnieniem w celu zrekompensowanie
członkom organów osiedlowych poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem określonej funkcji
oraz realizacją zadań osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXV/82/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania
drodze wewnętrznej nazwy Przy Lotnisku.
Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. d 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 uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania drodze
wewnętrznej nazwy 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 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania
drodze wewnętrznej nazwy Przy Lotnisku.
W związku z pismem ZGiKM GEOPOZ nr ZG-GNN.5031.85.2016 z dnia 13 marca 2018 r.
oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. d Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącym, że Osiedle
realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta
w sprawach nadania nazw powstających ulic i placów na obszarze Osiedla lub zmiany nazw
istniejących ulic i placów, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

