Data wpływu: 19.06.2018r.

UCHWAŁA NR XXVIII/88/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie

wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady.

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 2 i § 54 ust. 2 w zw. z § 56 Załącznika Nr 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
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego p. Marka Morysona, wskutek śmierci.
§2
Uzupełnia się skład Rady Osiedla o p. Krzysztofa Graczyka, który w wyborach otrzymał
kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
§3
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do podania do publicznej wiadomości treści
niniejszej uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna
(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w sprawie

wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady.

W związku z § 54 ust 1 pkt 4 i § 54 ust. 2 oraz § 56 Załącznika Nr 2 do Statutu Osiedla Głuszyna
stanowiącymi, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek śmierci, co stwierdza Rada w
drodze uchwały oraz, że stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego, Rada podejmuje uchwałę o
wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę ważnie
oddanych głosów i nie utracił prawa wybieralności, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXVIII/89/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 18 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych
członków Zarządu.
Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 16 ust. 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
W uchwale Nr II/5/V/2015 Rady Osiedla Głuszyna z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie
wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
" Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania dokonano wyboru
p.Krzysztofa Graczyka na członka Zarządu";
2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
" Przebieg głosowań odzwierciedlają protokoły komisji skrutacyjnej, stanowiące załączniki do
niniejszej uchwały".
3) dodaje się załącznik w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XXI/70/V/2017 Rady Osiedla Głuszyna z dnia 28 września 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych
członków Zarządu.
§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

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków
Zarządu.

W związku z § 15 ust. 2 Statutu Osiedla Głuszyna, Rada w odrębnej uchwale ustala liczbę
zastępców Przewodniczącego i członków Zarządu, z uwzględnieniem liczby wynikającej z § 15 ust. 1
Statutu, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu:21.06.2018r.

UCHWAŁA 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.

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
1. Wnioskuje się o ustalenie cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego
przekazanego do korzystania Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna,
w zakresie boisk do piłki nożnej: pełnowymiarowego i treningowego o nawierzchni
łąkowej wraz z szatniami, klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń,
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, z terenu
miasta Poznania oraz skupiające dzieci i młodzież z terenu Osiedla.
2. Propozycje stawek stanowią załącznik do uchwały.
§2
Uchyla § 1 ust. 2 uchwały Nr XXIII/75/V/2017 Rady Osiedla Głuszyna z dnia 22 grudnia 2017
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę 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.

§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 Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie cen i opłat za korzystanie
z mienia komunalnego przekazanego do korzystania Osiedlu Głuszyna, położonego
przy ul. Głuszyna.
Zgodnie z uchwałą 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. Osiedle Głuszyna uzyskało możliwość urządzenia ogólnodostępnego zespołu boisk
sportowych, placu gier i zabaw oraz terenów rekreacyjnych na części działki oznaczonej w ewidencji
gruntów jako nr 4/8 z obrębu Piotrowo, arkusz nr 1. W kolejnych latach na wskazanym terenie
powstały m.in. boisko do piłki nożnej, szatnie, boisko do koszykówki, siłownia zewnętrzna, tor
rowerowy. W ramach ciągłego ulepszania terenu, koszty utrzymania przekraczają obecnie możliwości
finansowe Osiedla Głuszyna. Kolejna zmiana ww. uchwały (Zarządzeniem Nr 360/2018/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 25 maja 2018 r.) umożliwiła uzyskiwanie dochodów ze wskazanego obiektu.
W związku z powyższym zasadnym byłoby odpłatne wynajmowanie boisk do piłki nożnej:
pełnowymiarowego i treningowego o nawierzchni łąkowej wraz z szatniami, klubom sportowym
działającym w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej, z terenu miasta Poznania oraz skupiające dzieci i młodzież z terenu Osiedla.
Uchwałą Nr LXV/1197/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2018 r. Prezydentowi Miasta
Poznania powierzono uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego
przekazanego do korzystania jednostkom pomocniczym Miasta – osiedlom, dlatego Rada wnioskuje
o ustalenie cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego do korzystania Osiedlu
Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna, w zakresie boisk

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.
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 XXVIII/90/V/2018
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia18.06.2018 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 150 zł
za 1,5 godz. za obiekt dotyczący danej dyscypliny wraz z szatniami,
2) pozostali użytkownicy – cena brutto 300 zł za 1,5 godz. za obiekt dotyczący danej
dyscypliny wraz z szatniami.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu:18.06.2018r.
UCHWAŁA NR XXVIII/91/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych
na rok 2018 znajdujących się w planie finansowym Zespołu Szkół
z Oddziałami Sportowymi nr 5.

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

§1
Wyraża się zgodę na przesunięcie środków finansowych w wysokości 26 361 zł
z zadania „Remont pomieszczeń dydaktycznych” - SP nr 53 na zadanie „Remont sanitariatu
uczniowskiego” - SP Nr 53.

§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

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych na rok
2018 znajdujących się w planie finansowym

Zespołu Szkół z Oddziałami

Sportowymi nr 5.

W związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 z dnia 14.06.2018r.
oraz w świetle zapisu § 28 ust. 1 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącego,
że Rada po rozeznaniu potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala w uzgodnień
z właściwą jednostką organizacyjną Miasta listy zadań, wskazując kolejność (hierarchię) ich realizacji
w dziedzinie prac remontowych w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych przedszkolach,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XXVIII/92/V/2018
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 18 czerwca 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 kwiecień, maj, czerwiec 2018 r. następującym członkom
organów Osiedla:
150,00 zł;

1)

Barbara Bartkowiak

2)

Kazimierz Gadomski

3)

Stanisława Sezonowicz

350,00 zł;

4)

Krzysztof Stobieniecki

500,00 zł;

5)

Andrzej Patalas

150,00zł.

1 074,00 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

kwiecień,

maj,

czerwiec

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) Andrzej Patalas - z tytułu uczestniczenia w organizacji spotkania z Pierwszym Zastępcą
Prezydenta Miasta Poznania Mariuszem Wiśniewskim.
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

