UCHWAŁA NR VIII/31/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 rok.

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) się, co następuje:

§1
1. Środki finansowe w wysokości 978,00 zł z zadania „Zakup sprzętu potrzebnego
do funkcjonowania OSIR Głuszyna (bramki przenośne – 3 szt., siatki na bramki – 2 szt.,
piłki nożne nr 5 – 20 szt. I nr 4 – 10 szt.)” przenosi się na zadanie „Wymiana siatek
piłkołapów oraz desek pod siedziska na OSIR Głuszyna”.
2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez Osiedle.

§2
1. Zadanie „Zakup sprzętu potrzebnego do funkcjonowania OSIR Głuszyna (bramki
przenośne – 3 szt., siatki na bramki – 2 szt., piłki nożne nr 5 – 20 szt. I nr 4 – 10 szt.)”
przyjmuje brzmienie „Zakup sprzętu potrzebnego do funkcjonowania OSIR Głuszyna”.
2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez Osiedle.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
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 2016 rok.

Zgodnie z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji rady
należy uchwalanie planów wydatków osiedla i propozycji do projektu budżetu miasta, podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla

(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu: 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR X/36/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie

ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2017 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku 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. z 2010 r. 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 2017 r.:
1) Przedszkole nr 17 – „Remont pomieszczeń – wymiana instalacji elektrycznej
na parterze Przedszkola” – kwota 16 391 zł;
2) Szkoła Podstawowa nr 53 / Gimnazjum nr 30 – „Remont sanitariatu” – kwota
30 000 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 2017 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 zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna

(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR X/37/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie

ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku 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. Wlkp. z 2010 r. Nr 241 z 2010.12.01 poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się remont chodnika przy ul. Głuszyna 187 (przed ZSzOS nr 5) jako zadanie
powierzone w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych
i gminnych do realizacji w 2017 r.
§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 2017 r.

W związku 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.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR X/38/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 13 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę

w

sprawie

ustalenia

listy

priorytetów

w

zakresie

prac

remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych
na 2016 r.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 10 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 z 2010.12.01 poz. 4487) uchwala się, co następuje:

§1
W uchwale Nr IX/32/V/2016 Rady Osiedla Głuszyna z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie
ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg
wewnętrznych i gminnych na 2016 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wykonanie remontu nawierzchni jezdni „sięgacza” przy ulicy Głuszyna od numeru
209 do 271, po stronie południowej”
§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
zmieniająca

uchwałę w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac
remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych
na 2016 r.

W związku 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, z uwagi na ustalenia
poczynione z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich w drugiej połowie maja 2016 roku,
zmieniające zakres realizowanych w 2016 roku zadań, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna
(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR X/39/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.
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 z 2010.12.01 poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
1. Środki finansowe w wysokości 45 841,65 zł z zadania „Dofinansowanie remontu
nawierzchni bieżni – elementu boiska szkolnego przy Zespole Szkół z Oddziałami
Sportowymi nr 5 – Etap I” przenosi się na zadanie „Przeprowadzenie niezbędnych
remontów i napraw wakacyjnych”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Oświaty.
§2
1. Środki finansowe w wysokości 15 455,00 zł z zadania „Remont chodnika wzdłuż
ul. Głuszyna od posesji nr 151a do końca posesji oznaczonej adresem Głuszyna 145,
po stronie północnej” przenosi się na zadanie „Remont chodnika wzdłuż ul. Głuszyna
od posesji nr 158 do 160”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.
§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 zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.

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 X/40/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie

zaopiniowania

projektu

zarządzenia

Prezydenta

Miasta

Poznania

w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
jednostek pomocniczych Miasta.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 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
Opiniuje się pozytywnie projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie
organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 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

zaopiniowania

projektu

zarządzenia

Prezydenta

Miasta

Poznania

w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
jednostek pomocniczych Miasta.
W związku z pismem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych nr WJPM-VIII.3031.5.2016
z 6 czerwca 2016 r., oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącego,
że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych
przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna

(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR X/41/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

Na
z

podstawie
dnia

31

§

41

ust.

sierpnia

2

2010

uchwały
r.

w

nr

LXXVI/1141/V/2010

sprawie

uchwalenia

Rady

Statutu

Miasta

Poznania

Osiedla

Głuszyna

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 241 z 2010.12.01 poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
Postanawia się przyznać dietę za maj i czerwiec 2016 r. następującym członkom organów
Osiedla:
1)

Barbara Bartkowiak

- 150,00 zł

2)

Kazimierz Gadomski

- 700,00 zł

3)

Anna Jędrzejczak-Jaszczyk

- 200,00 zł

4)

Henryk Kania

- 700,00 zł

5)

Stanisława Sezonowicz

- 250,00 zł

6)

Krzysztof Stobieniecki

- 450,00 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 maj i czerwiec 2016r., zgodnie
z poniższym zestawieniem:
1. 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.
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. Anna Jędrzejczak-Jaszczyk – za podjęcie działań w ZDM związanych z bezpieczeństwem
mieszkańców w ruchu drogowym, korzystania z prywatnego telefonu i komputera.
4. 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.
5. 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
6. 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.
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

UCHWAŁA NR X/42/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie projektu planu wydatków na 2017 r.

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

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 241 z 2010.12.01 poz. 4487) uchwala się, co następuje:

§1
1. Uchwala się projekt planu wydatków na 2017 rok.
2. Projekt planu wydatków na 2017 rok stanowi załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna

(-) Henryk Kania

Głuszyna

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w sprawie projektu planu wydatków na 2017 r.

W związku z naliczeniem środków na 2017 r. oraz na podstawie § 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 zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna

(-) Kazimierz Gadomski

Data wpływu: 06.10.2016 r.
UCHWAŁA NR XIII/46/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 5 października 2016 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 radnej Pani Agaty Gust, wskutek pisemnego zrzeczenia
się mandatu.
§2
Uzupełnia się skład Rady Osiedla o Pana Ireneusza Ratajczaka, 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 2 i § 54 ust. 2 oraz § 56 Załącznika Nr 2 do Statutu Osiedla Głuszyna
stanowiącymi, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek pisemnego zrzeczenia
się mandatu, 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
Zarządu Osiedla Głuszyna

(-) Kazimierz Radomski

UCHWAŁA NR XIII/47/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie

zaopiniowania

projektów

zgłoszonych

do

Poznańskiego

Budżetu

Obywatelskiego 2017.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 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. Opiniuje się, zgodnie z załącznikami, projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017.
2. Opinie stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§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 projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
2017.

W związku z pismem Gabinetu Prezydenta z 29 sierpnia 2016 r. ws. opiniowania projektów
zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1
pkt 9 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) stanowiącym,
że do zadań Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla w związku
z czym Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach
przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej
uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna

(-) Kazimierz Gadomski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „Bezpłatne kursy komputerowe dla Seniorów” zgłoszonym
do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „Poznański Porzundek – zwiększenie środków na
sprzątanie miasta oraz utrzymanie zieleni” zgłoszonym do Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017.

Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „Zbudowanie kładki pieszo-rowerowej” zgłoszonym do
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „EDIE – parkingi dla rowerzystów i motocyklistów
umożliwiające przechowywanie rzeczy i akcesoriów. Polski wynalazek.”
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „Warsztaty z bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania
z Internetu dla młodzieży i dorosłych” zgłoszonym do Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017.

Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „Darmowa nauka języków obcych dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich w Poznaniu” zgłoszonym do
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „1000 KOSZY dla Poznania – poprawa czystości poprzez
montaż koszy na śmieci we wszystkich dzielnicach” zgłoszonym do
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „Rewitalizacja Fortu Ia – otwarcie ruchu turystycznego”
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do
ul. Tarnowskiej wzdłuż ul. Ostrowskiej” zgłoszonym do Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego 2017.

Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „Budowa placu zabaw na terenie osiedla Marlewo”
zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w
ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu” zgłoszonym do Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017.
Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIII/47/V/2016
Rady Osiedla Głuszyna
z dnia 5 października 2016 r.

Opinia
Osiedla Głuszyna
o projekcie pn. „Siłownia pod chmurką MARLEWO” zgłoszonym do
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Lp.

Kryterium

Proszę
wpisać
(Tak/Nie)

1.

Czy projekt jest funkcjonalny?

Tak

2.

Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą?

Tak

3.

Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie?

Tak

4.

Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne?

Tak

Projekt jest rekomendowany do realizacji.

Tak

UZASADNIENIE
(obligatoryjne w przypadku opinii NEGATYWNEJ; fakultatywne w przypadku opinii POZYTYWNEJ)

DODATKOWE UWAGI DO PKT. 1 - 4

UCHWAŁA NR XIII/48/V/2016

RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie

zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad
przyznawania

diet

i

zwrotu

kosztów

podczas

podróży służbowej

dla członków organów jednostek pomocniczych - osiedli.

Na podstawie § 28 ust. 1 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 9 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 zasad
przyznawania diet i zwrotu kosztów podczas podróży służbowej dla członków organów
jednostek pomocniczych - osiedli.

§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 zasad
przyznawania diet i zwrotu kosztów podczas podróży służbowej dla członków
organów jednostek pomocniczych - osiedli.

W świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Głuszyna stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania
poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki
organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu Osiedla

(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XIII/49/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

Na
z

podstawie
dnia

31

§

41

ust.

sierpnia

2

2010

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 i wrzesień 2016 r. następującym członkom
organów Osiedla:
1)

Barbara Bartkowiak

- 200,00 zł

2)

Kazimierz Gadomski

- 800,00 zł

3)

Stanisława Sezonowicz

- 300,00 zł

4)

Krzysztof Stobieniecki

- 800,00 zł
§2

Postanawia się przyznać dietę za lipiec i sierpień 2016 r. radnemu Henrykowi Kanii
w wysokości 500,00 zł.

§3
Postanawia się przyznać dietę za sierpień 2016 r. radnemu Markowi Morysonowi
w wysokości 200,00 zł.

§4
Postanawia się przyznać dietę za wrzesień 2016 r. następującym członkom organów
Osiedla:
1)

Anna Jędrzejczak-Jaszczyk

- 200,00 zł

2)

Wojciech Wilczyński

- 100,00 zł

§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 diet dla członków organów Osiedla.
Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za lipiec, sierpień i wrzesień 2016r., zgodnie
z poniższym zestawieniem:
1. 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 drogowym ul. Sypniewo oraz sprawowania nieformalnego nadzoru
nad prowadzeniem inwestycji budowy chodnika w wyżej wymienionej ulicy.
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. Anna Jędrzejczak-Jaszczyk – za podjęcie działań w ZDM związanych z bezpieczeństwem
mieszkańców w ruchu drogowym oraz kontakt z ZKZL w sprawach dotyczących mieszkańców
bloków podległych ZKZL.
4. 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.
5. Marek Moryson – z tytułu świadczonej pomocy przy organizacji spotkań seniorów.
6. 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.
7. Krzysztof Stobieniecki - z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji wiceprzewodniczącego Rady
Osiedla, korzystania z prywatnego komputera w administrowaniu „Informatorem Osiedlowym”,
zorganizowania uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej pilotów, którzy zginęli tragicznie
w wypadkach lotniczych oraz korzystania z prywatnego telefonu w sprawach związanych
z realizacją zadań Osiedla.
8. Wojciech Wilczyński – z tytułu udziału w negocjacjach z ZKZL w sprawie bloków komunalnych
na Osiedlu Głuszyna.
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

Data wpływu: 17 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XI/43/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.

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 z 2010.12.01 poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
1. Środki

finansowe

w

wysokości

18.000,00

zł

z

zadania

„Wykonanie

projektu

inwestycyjnego ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie ul. Głuszyna (część leśna)
do ul. Ożarowskiej” przenosi się na zadanie „Remont nawierzchni jezdni „sięgacza”
przy ulicy Głuszyna od numeru 209 do 271, po stronie południowej (dofinansowanie
zadania powierzonego)”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.
§2
1. Środki

finansowe

w

wysokości

2.000,00

zł

z

zadania

„Wykonanie

koncepcji

wielowariantowej z analizą możliwości odwodnienia i stanu prawnego nieruchomości
uwzględniającą zakres koniecznych wykupów nieruchomości – ul. Babicka” przenosi się
na zadanie „Remont nawierzchni jezdni „sięgacza” przy ulicy Głuszyna od numeru 209
do 271, po stronie południowej (dofinansowanie zadania powierzonego)”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.

§3
1. Środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł z zadania „Wykonanie koncepcji
wielowariantowej z analizą możliwości odwodnienia i stanu prawnego nieruchomości
uwzględniającą zakres koniecznych wykupów nieruchomości – ul. Babicka” przenosi się
na zadanie „Wykonanie projektu inwestycyjnego chodnika wzdłuż ul. Głuszyna po stronie
północnej, od narożnika ulicy bez nazwy z ul. Głuszyna (posesja 151A) do remizy
strażackiej OSP Głuszyna (posesja nr 141A)”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.

§4
1. Środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł z zadania „Wykonanie koncepcji
wielowariantowej z analizą możliwości odwodnienia i stanu prawnego nieruchomości
uwzględniającą zakres koniecznych wykupów nieruchomości – ul. Babicka” przenosi się
na zadanie „Remont chodnika wzdłuż ul. Głuszyna od posesji nr 158 do 160” (nowa
wartość zadania 21.455,00 zł).
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.
§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 2016 r.

W ramach ustaleń poczynionych przez organy Osiedla Głuszyna z Zarządem Dróg Miejskich
odnoszących

się

do

rezygnacji

z

zadań:

„Wykonanie

projektu

inwestycyjnego

ciągu

pieszo-rowerowego po prawej stronie ul. Głuszyna (część leśna) do ul. Ożarowskiej” oraz „Wykonanie
koncepcji wielowariantowej z analizą możliwości odwodnienia i stanu prawnego nieruchomości
uwzględniającą zakres koniecznych wykupów nieruchomości – ul. Babicka” i przeznaczeniu środków
finansowych na inne zadania oraz 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

Data wpływu: 03 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/V/2015
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 02 grudnia 2015 r.

w sprawie projektu planu wydatków na 2016 r.
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. Uchwala się projekt planu wydatków na 2016 rok.
2. Projekt planu wydatków na 2016 rok stanowi załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Traci moc uchwała Nr IV/20/V/2015 Rady Osiedla Głuszyna z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie projektu planu wydatków na 2016 r.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
Głuszyna
(-)Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA

w sprawie projektu planu wydatków na 2016 r.

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

Data wpływu: 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR IX/32/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 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.
Wlkp. Nr 241 z 2010.12.01 poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych, do realizacji w 2016 r.:
1) wykonanie remontu nawierzchni jezdni „sięgacza” przy ulicy Głuszyna od numeru 209
do 271, po stronie południowej;
2) wykonanie remontu nawierzchni dojazdu do Przedszkola nr 17 przy ul. Głuszyna 206
(położenie asfaltu).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.
§3
Traci moc uchwała nr XXVII/87/IV/2015 z 4 lutego 2015 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna

(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GUSZYNA
w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r.

W związku 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, z uwagi na ustalenia
poczynione z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich w dniu 8 marca 2016 roku, zmieniające
zakres realizowanych w 2016 roku zadań, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna

(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR IX/33/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia priorytetów w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg
oraz oświetlenia w latach 2016 - 2019.
Na podstawie § 28 ust. 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), w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 i § 3 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, uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pieszo – jezdni w pasie
drogowym ulicy Kopylniki” jako priorytetowe w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji
dróg oraz oświetlenia na lata 2016 – 2019.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla Głuszyna

(-) Henryk Kania

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA GUSZYNA
w sprawie ustalenia priorytetów w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg
oraz oświetlenia w latach 2016 - 2019.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września
2015 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami przeznaczonymi na budowę, przebudowę,
modernizację dróg oraz oświetlenia oraz § 3 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym gospodarowanie środkami,
o których mowa w ust. 1, 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 zarządzeniem Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych
Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości określającym zasady planowania zadań
w ramach środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna

(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR IX/34/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.

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 15.455 zł z zadania „Remont chodnika wzdłuż
ul. Głuszyna od posesji nr 149 do 151a” przenosi się na zadanie „Remont chodnika
wzdłuż ul. Głuszyna od posesji nr 151a do końca posesji oznaczonej adresem Głuszyna
145, po stronie północnej”.
2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.
§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 GUSZYNA

w sprawie: zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.
W związku § 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, podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Głuszyna

(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR IX/35/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 5 maja 2016 r.
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 marzec, kwiecień 2016r. następującym członkom organów
Osiedla:
1)

Henryk Kania

- 700,00 zł

2)

Kazimierz Gadomski

- 700,00 zł

3)

Krzysztof Stobieniecki - 400,00 zł

4)

Stanisława Sezonowicz - 200,00 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 GUSZYNA
w sprawie diet dla członków organów Osiedla.

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za marzec, kwiecień 2016 r., 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.

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

Data wpływu: 09.09.2016 r.

UCHWAŁA NR XII/44/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 8 września 2016 r.
uchylająca uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 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
Uchyla się uchwałę Nr XI/43/V/2016 Rady Osiedla Głuszyna z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.
§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
uchylająca

uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.

W związku z ustaleniami poczynionymi z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich w sprawie
rezygnacji z zadań: „Wykonanie projektu inwestycyjnego ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie
ul. Głuszyna (część leśna) do ul. Ożarowskiej” oraz „Wykonanie koncepcji wielowariantowej z analizą
możliwości odwodnienia i stanu prawnego nieruchomości uwzględniającą zakres koniecznych
wykupów nieruchomości – ul. Babicka”, postanawia się przeznaczyć środki finansowe na nowe
zadania. Konieczne jest inne ich rozdysponowanie niż uchwalone uchwałą nr XI/43/V/2016 Rady
Osiedla Głuszyna z dnia 16 sierpnia 2016 r. Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej
uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Głuszyna

(-) Kazimierz Gadomski

UCHWAŁA NR XII/45/V/2016
RADY OSIEDLA GŁUSZYNA
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2016 r.

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 z 2010.12.01 poz. 4487), uchwala się, co następuje:

§1
1. Środki

finansowe

w

wysokości

18.000,00

zł

z

zadania

„Wykonanie

projektu

inwestycyjnego ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie ul. Głuszyna (część leśna)
do ul. Ożarowskiej” oraz środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł z zadania
„Wykonanie koncepcji wielowariantowej z analizą możliwości odwodnienia i stanu
prawnego nieruchomości uwzględniającą zakres koniecznych wykupów nieruchomości –
ul. Babicka” w łącznej wysokości 36.000,00 zł przenosi się na realizację następujących
zadań:
1) „remont chodnika wzdłuż ul. Głuszyna od posesji nr 158 do 160” (zwiększenie
wartości zadania o 6 000 zł);
2) „remont nawierzchni jezdni „sięgacza” przy ulicy Głuszyna od numeru 209 do 271,
po stronie południowej” (zadanie powierzone, wartość zadania: 20 000 zł);
3) „Wykonanie projektu inwestycyjnego chodnika wzdłuż ul. Głuszyna po stronie
północnej, od narożnika ulicy bez nazwy z ul. Głuszyna (posesja 151A) do remizy
strażackiej OSP Głuszyna, posesja nr 141A”, (wartość zadania: 10 000 zł).
2. Realizacja zadań nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich.
§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 2016 r.

W ramach ustaleń poczynionych przez organy Osiedla Głuszyna z Zarządem Dróg Miejskich
odnoszących

się

do

rezygnacji

z

zadań:

„Wykonanie

projektu

inwestycyjnego

ciągu

pieszo-rowerowego po prawej stronie ul. Głuszyna (część leśna) do ul. Ożarowskiej” oraz „Wykonanie
koncepcji wielowariantowej z analizą możliwości odwodnienia i stanu prawnego nieruchomości
uwzględniającą zakres koniecznych wykupów nieruchomości – ul. Babicka” i przeznaczeniu środków
finansowych na inne zadania oraz 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

