UCHWAŁA NR V/24/V/2015
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2015.
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. Nr 241
z 2010.12.01 poz. 4487) uchwala się, co następuje:

§1
1. Środki finansowe w wysokości 2 317zł z zadania „Koszty utrzymania OSIR Głuszyna –
opłaty za energię elektryczną i wodę” przenosi się na zadanie „Zakup wykładziny
do pomieszczeń w Przedszkolu nr 17”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.
§2
1. Środki finansowe w wysokości 2 583zł z zadania „Koszty utrzymania OSIR Głuszyna –
opłaty za energię elektryczną i wodę” przenosi się na zadanie „Zakup dodatkowego
sprzętu do prowadzenia działalności ratowniczo – gaśniczych: detektora prądu
przemiennego Hot-Stick”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
§3
1. Środki finansowe w wysokości 307zł z zadania „Wykonanie prac agrotechnicznych
na boisku sportowym OSIR GŁUSZYNA” przenosi się na zadanie „Zakup dodatkowego
sprzętu do prowadzenia działalności ratowniczo – gaśniczych: detektora prądu
przemiennego Hot-Stick”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
§4
1. Środki finansowe w wysokości 683zł z zadania „Wykonanie instalacji elektrycznej
i montaż słupów oświetleniowych na OSIR Głuszyna” przenosi się na zadanie „Zakup
wykładziny do pomieszczeń w Przedszkolu nr 17”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§6
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 2015.

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.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR V/25/V/2015
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie

ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2016 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. Nr 241 z 2010.12.01 poz. 4487)uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych
w placówkach oświatowych do realizacji w 2016r.:
1) Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 – „Remont pomieszczeń” – kwota 30 427zł;
2) Przedszkole nr 17 – „Remont pomieszczeń” – kwota 25 000 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 2016 r.

Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz Wydziałem
Oświaty oraz w związku 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 gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach,
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR V/26/V/2015
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót
w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych
na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. b 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. Nr 241 z 2010.12.01 poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
1. Wyznacza się p. Kazimierza Gadomskiego

na stałego przedstawiciela Osiedla

do udziału w komisjach odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych
przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla.
2. W

przypadku

nieobecności

p.

Kazimierza

Gadomskiego

wyznacza

się

p. Wojciecha Wilczyńskiego na przedstawiciela Osiedla do udziału w komisjach
odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Osiedla.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna
(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót w zakresie
zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla
ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla.

W związku z § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. b Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącym,
że do kompetencji Rady należy zgłaszanie przedstawicieli osiedla do komisji odbiorów robót
w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze osiedla
ze środków ujętych w planie wydatków osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR V/27/V/2015
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 października 2015r.

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych
powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych
działających na obszarze Osiedla.
Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. a) 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. Nr 241 z 2010.12.01 poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
Na okres kadencji Rady wyznacza się na stałych przedstawicieli Osiedla do udziału
w pracach komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek
oświatowych działających na obszarze Osiedla (przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów):
1) p. Krzysztofa Stobienieckiego
2) p. Zenobie Bałut – jako przedstawiciela rezerwowego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1.
§3
Traci moc uchwała Nr XXVII/88/IV/2015 Rady Osiedla Głuszyna z dnia 4 lutego 2015r.
w sprawie wytypowania przedstawiciela Osiedla oraz przedstawiciela rezerwowego
do udziału w pracach komisji konkursowej dla wyboru dyrektora Przedszkola nr 17
na ul. Głuszyna 206A.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna
(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych powołanych
dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na obszarze
Osiedla

W związku z § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. a) Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącym,
że do kompetencji Rady należy zgłaszanie przedstawicieli osiedla do komisji konkursowych
dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na obszarze Osiedla, podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR V/28/V/2015
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 15 października 2015r.
w sprawie diet dla członków organów Osiedla

Na podstawie § 41 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. Nr 241
z 2010.12.01 poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
Postanawia się przyznać dietę za lipiec, sierpień, wrzesień 2015r. następującym członkom
organów Osiedla:
1)

Henryk Kania – 1 050,00 zł

2)

Kazimierz Gadomski - 1 050,00 zł

3)

Krzysztof Stobieniecki .- 600,00 zł

4)

Stanisława Sezonowicz – 200,00 zł

5)

Barbara Bartkowiak – 200,00 zł

6)

Marek Moryson – 240,00 zł

7)

Wojciech Wilczyński – 239,00 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 2015r., zgodnie
z poniższym zestawieniem:
1. Henryk Kania – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla,
przygotowania i przewodniczenia sesji Rady 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, komputera oraz
telefonu w sprawach związanych z realizacją zadań Osiedla.
2. Kazimierz Gadomski – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji przewodniczącego Zarządu
Osiedla, przygotowania i przewodniczenia posiedzeniu 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. Krzysztof Stobieniecki - z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji wiceprzewodniczącego Rady
Osiedla, korzystania z prywatnego komputera w administrowaniu „Informatorem Osiedlowym”
oraz prywatnego telefonu w sprawach związanych z realizacją zadań Osiedla.
4. 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
5. Barbara Bartkowiak – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji wiceprzewodniczącej Rady
Osiedla, kontakty z Zarządem Zieleni Miejskiej i Zarządem Dróg Miejskich w sprawie
utrzymania zieleni w pasie drogowy ul. Sypniewo korzystania z prywatnego telefonu
w sprawach związanych z realizacją zadań Osiedla.
6. Marek Moryson – z tytułu uczestniczenia w negocjacjach z instytucjami i organami Miasta
w sprawie realizacji bieżących zadań oraz korzystania z prywatnego telefonu w sprawach
związanych z realizacją zadań Osiedla
7. Wojciech Wilczyński – z tytułu uczestniczenia w negocjacjach z instytucjami i organami Miasta
w sprawie realizacji bieżących zadań oraz działalności na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców, 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 LXXVI/1141/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 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

