Data wpływu:16.11.2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/109/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 listopada 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 2 940,00 zł z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na OSIR
Głuszyna, postanawia się wprowadzić do planu wydatków Osiedla i przeznaczyć na zadanie
„Opłata za energię i wodę na obiekcie OSIR Głuszyna” (dz. 926 rozdz. 92695 § 4260).

2. Łączna

wysokość

środków

przeznaczonych

na

realizację

zadania

wyniesie

47 340,00 zł.

3. 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
(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018.

W związku z wpłatą z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na OSIR Głuszyna oraz w zw. z § 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
uzasadnione.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXXIII/110/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie

zaopiniowania projektu mpzp "Rejon zabudowy przy ul. Daszewickiej"

w Poznaniu.
Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. h 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 mpzp " Rejon zabudowy przy ul. Daszewickiej " w Poznaniu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w sprawie zaopiniowania projektu mpzp " Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej"
w Poznaniu.

W związku z informacją przesłaną z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z 22.10.2018r., w świetle § 28 ust.
1 oraz § 9 ust. 1 pkt. 7 lit. h Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącego, że osiedle realizuje zadania
w szczególności poprzez wydawanie opinii

w sprawach koncepcji projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXXIII/111/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie

propozycji lokalizacji wirtualnych stref Poznańskiego Roweru Miejskiego.

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

§1
Rada Osiedla Głuszyna wskazuje propozycje lokalizacji wirtualnych stref Poznańskiego Roweru
Miejskiego na terenie Osiedla:
1. Okolice apteki przy Przedszkolu Nr 17 ul. Głuszyna
2. Okolice pętli autobusowej ul. Sypniewo.
3. Okolice Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Głuszyna.
Graficzne wskazanie lokalizacji znajduje się w załączniku numer 1 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w sprawie

propozycji lokalizacji wirtualnych stref Poznańskiego Roweru Miejskiego.

W

z

związku

pismem

Zastępcy

Prezydenta

Miasta

Poznania

p.

Macieja

nr ZTM.DO.0714.8.18.2018 z 10.10.2018 r., oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt

Wudarskiego

5 i statutu Osiedla

Głuszyna stanowiącymi, 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
(-) Kazimierz Gadomski

Załącznik do uchwały nr XXXIII/111/V/2018
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 15 listopada 2018 r.

Graficzna lokalizacja proponowanych wirtualnych stref Poznańskiego Roweru Miejskiego.

1. Okolice apteki przy Przedszkolu Nr 17 ul. Głuszyna,

2. Okolice pętli autobusowej ul. Sypniewo,

3.

Okolice Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Głuszyna 127.

UCHWAŁA NR XXXIII/112/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

Na
z

podstawie
dnia

31

§

41

sierpnia

ust.
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 lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2018 r.
następującym członkom organów Osiedla:
1)

Barbara Bartkowiak

300,00 zł;

2)

Kazimierz Gadomski

1 790,00 zł;

3)

Stanisława Sezonowicz

1 100,00 zł;

4)

Krzysztof Stobieniecki

1 300,00 zł;

5)

Wojciech Wilczyński

450,00 zł,

6)

Zenobia Bałut

306,00 zł,

7)

Piotr Skarżyński

300,00 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 lipiec, sierpień, wrzesień, październik,
listopad 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.
5) Wojciech Wilczyński - z tytułu uczestniczenia w rozmowach z przedstawicielami jednostek
miejskich,
6) Zenobia Bałut - z tytułu uczestniczenia w rozmowach z przedstawicielami placówki oświatowej,
7) Piotr Skarżyński -

z tytułu uczestniczenia w rozmowach z przedstawicielami Wydziału

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
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 XXXIII/113/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 listopada 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)
oraz § 6a 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
1. Środki finansowe w wysokości 3 110 zł z zadania „Zakup wózka do malowania linii boiska"
przenosi się do projektu planu wydatków Osiedla na rok 2019 na zadanie „Modernizacja
infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Osiedla” (wymiana i montaż ogrodzenia z
pracami ziemnymi po południowej stronie OSiR Głuszyna).
2. Łączna wartość środków na zadanie wyniesie 49 110 zł.
3. 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
(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018.

W związku z brakiem możliwości zakupu odpowiedniego przedmiotu potrzebnego do funkcjonowania
obiektu istnieje potrzeba przesunięcia środków finansowych, a także w świetle § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu
Osiedla Głuszyna stanowiącego, że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków
Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, a także możliwością planowania i wydatkowania
środków przeznaczonych na inwestycje w okresie dłuższym niż rok, określoną w § 6a 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., podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXXIII/114/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w projekcie planu wydatków Osiedla na rok 2019.
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 Osiedl Głuszyna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r.
Nr 241, poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
1. W ramach zadania "Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania" środki
finansowe w wysokości 3 110 zł pierwotnie zaplanowane na opłaty za energię elektryczną
i wodę na obiekcie przeznacza się na 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
(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w sprawie zmian w projekcie planu wydatków Osiedla na rok 2019.

W związku z § 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 uzasadnione.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu:20.11.2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/115/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 listopada 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)
oraz § 6a 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
1. Środki finansowe w wysokości

11 878 zł z zadania „Opłata za energię i wodę na

obiekcie OSIR Głuszyna” (dz. 926 rozdz. 92695 § 4260) przenosi się do projektu planu
wydatków Osiedla na rok 2019 na zadanie „Modernizacja infrastruktury rekreacyjnosportowej na terenie Osiedla” (wymiana i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po
południowej stronie OSiR Głuszyna).
2. Łączna wartość środków na zadanie wyniesie 60 988 zł.
3. 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
(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018.

W związku z oszczędnościami na zadaniu "Opłaty za wodę i energię na OSIR Głuszyna",
a także w świetle § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącego, że do wyłącznej kompetencji
Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, a także
możliwością planowania i wydatkowania środków przeznaczonych na inwestycje w okresie dłuższym niż
rok, określoną w § 6a 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., podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla
(-) Kazimierz Gadomski

