Sprawozdanie z pracy Rady Osiedla Głuszyna w 2017 roku (wystąpienie
Przewodniczącego Rady w czasie XXIII Sesji).
Poznań, 22.12.2017 r.
Szanowni Goście, Radni Rady Osiedla i Mieszkańcy naszej społeczności
lokalnej.

Spotykamy się po raz trzeci na uroczystej Sesji Rady Osiedla Głuszyna V kadencji
aby podsumować pracę Rady w 2017 roku.
W bieżącym roku dysponowaliśmy środkami wolnymi w wysokości 454776,00 zł.
Składową tej sumy są środki naliczone proporcjonalnie do liczby ludności
i powierzchni Osiedla w kwocie 81314,00 zł oraz środki naliczone z tytułu udziału
w podatku od nieruchomości 373462,00 zł. Kwotę powyższą wydatkowaliśmy w 99%.
W 2017 roku działalność Rady Osiedla Głuszyna ukierunkowana była na
zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji takich jak:
1). Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na płycie głównej boiska do piłki nożnej
oraz na wale z trybuną dla kibiców w OSiR Głuszyna. Przeprowadzenie zabiegów
agrotechnicznych na nowej nawierzchniach w okresie gwarancyjnym;
2). Wykonanie dokumentacji inwestycyjnej przeprowadzenia instalacji elektrycznej
wraz z montażem sześciu słupów oświetleniowych po stronie północnej OSiR
Głuszyna;
3). Budowa zatoki autobusowej przy ul. Głuszyna na przeciw budynku nr 216-220.
4) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej przy ulicy
Sypniewo w rejonie przystanku autobusowego „Głuszyna-Baza Lotnicza”. Inwestycja
ta, przy sprzyjających okolicznościach, zostanie wykonana w 2018 roku.
Zadania te zostały zrealizowane w 100%.
Przekazaliśmy środki finansowe na inwestycje i remonty oraz zakupy sprzętu
w naszych placówkach oświatowych. Dla Przedszkola nr 17 „Ikarek” na remonty
przekazaliśmy 40000,00 zł; dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 kwotę
80087,00 zł, w tym na dofinansowanie remontu nawierzchni bieżni 70000,00 zł,
zajęcia psychoedukacyjne w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałających
patologiom oraz zakup materiałów dydaktycznych do tych zajęć 10087,00 zł.
Do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przekazaliśmy 10000,00 zł na
przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz rekreacyjnogimnastycznych dla Seniorów.
Wsparliśmy także Ochotniczą Straż Pożarną Głuszyna poprzez przekazanie środków
finansowych na zakup potrzebnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie
10000,00 zł oraz Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto i Straż Miejską Referatu
Poznań Nowe Miasto po 3500,00 zł.

Na zadania realizowane przez Osiedle wydatkowaliśmy środki finansowe do Aquanet
na opłaty za wodę do podlewania trawy na boiskach sportowych w kwocie 27040,60
zł, opłaty za energię elektryczną do Enea 35610,00 zł, naprawy bieżące na terenie
OSiR Głuszyna 20000,00 zł. Wykorzystaliśmy 9878,00 zł na diety dla radnych
osiedlowych.
W bieżącym roku przeprowadziliśmy 7 sesji, podjęliśmy 21 uchwał. Wszyscy radni
Rady Osiedla Głuszyna dążyli do jak najlepszego wypełniania funkcji
przedstawicielskich wobec swych wyborców. Pełnili dyżury w siedzibie Rady,
spotykali się z wyborcami w ważnych sprawach osobistych i społecznych. Średnia
frekwencja uczestnictwa radnych w sesjach Rady Osiedla wynosiła 74,28%.
Uroczysta Sesja jest okazją do złożenia podziękowań wszystkim wykonawcom zadań
zrealizowanych przez Radę i Zarząd Osiedla.
Dziękujemy Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu TRAWMAR Izabela Zawadzka
z Daszewic za wykonanie głównej naszej inwestycji związanej z laserowym
równaniem i wymianą nawierzchni trawiastej oraz montażem systemu
automatycznego nawadniania na boisku do piłki nożnej na terenie OSiR Głuszyna.
Słowa te kierujemy do pani Izabeli Zawadzkiej oraz Pana Marka Niemczala.
Prace agrotechniczne, porządkowe oraz remontowe na części obiektu OSiR
Głuszyna w bieżącym roku realizowała Firma ASTRA PLUS. Z tego miejsca
pragniemy serdecznie podziękować Pani Aldonie Wesołowskiej i Grzegorzowi
Grodzkiemu za terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich prac. Dziękujemy również
za pomoc w realizacji zadań bieżących na Osiedlu panu Tadeuszowi Jabłonce
właścicielowi Firmy „Leta”.
Dobrze współpracowaliśmy z Zarządem Dróg Miejskich. Pragnę z tego miejsca
podziękować Naczelnikowi Wydziału Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich panu
mgr inż. Maciejowi Heilmanowi i zastępcy Naczelnika tego wydziału Panu mgr inż.
Mariuszowi Woźniakowi a także inżynierowi Mariuszowi Krzosowi za dużą pomoc
i zrealizowanie inwestycji drogowych Osiedla.
Dziękujemy Zarządowi Zieleni Miejskiej, a w szczególności Panu Tomaszowi
Lisieckiemu – Dyrektorowi ZZM oraz Panu Mateuszowi Ratajczakowi i Beniaminowi
Chodorowskiemu oraz Pracowni Landio Pani Magdaleny Baranowskiej za
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu spacerowo-parkowego
przy ul. Głuszyna w Poznaniu” w ramach zadania pn. „Park im. Pawła Edmunda
Strzeleckiego w Poznaniu” (zrealizowanie mojej poprawki w Budżecie Poznania na
2017 rok) oraz bieżące uporządkowanie parku.
Składamy podziękowanie Panom Henrykowi i Przemysławowi Nowaczykom,
właścicielom firmy Novel Instalacje Elektryczne, za projekt instalacji elektrycznej oraz
zbudowanie nowego oświetlenia po stronie północnej OSiR Głuszyna.
Dziękujemy Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych na czele z Prezesem
Panem Arkadiuszem Staszicą za wybudowanie placu zabawowo-rekreacyjnego
w rejonie budynków komunalnych przy ul. Sypniewo 23D.

Pragniemy podziękować wszystkim Zarządom wspólnot mieszkaniowych za
współdziałanie z Radą Osiedla na rzecz utrzymania czystości i porządku na terenie
Osiedla Głuszyna.
Rada Osiedla składa szczególne podziękowanie Proboszczowi „Naszej Parafii” ks.
Janowi Ciesiółce tj, Parafii pw. Św, Jakuba Apostoła Większego w Poznaniu za
duchowe wspieranie działań rady i pracę duszpasterską z mieszkańcami Osiedla.
Dziękujemy Policji z Komisariatu Poznań Nowe Miasto oraz Straży Miejskiej
z Referatu Poznań Nowe Miasto za dobrą współpracę z Zarządem Osiedla
i zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego życia.
Szczególne podziękowanie kierujemy do Dyrektorów naszych placówek oświatowowychowawczych: Pani mgr Barbarze Osiak i Pani mgr Agacie Gust oraz będącej już
na emeryturze Pani mgr inż. Annie Liebert za pracę z naszymi dziećmi i młodzieżą.
Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszynie za mozolną pracę związaną
z wybudowaniem i uroczystym oddaniem strażnicy, pomoc udzielaną wszystkim
poszkodowanym w wypadkach drogowych i w walce z żywiołami.
Przez cały rok wspierał Radę i Zarząd Osiedla Wydział Jednostek Pomocniczych
Miasta. Dziękujemy za wszechstronną pomoc pracownikom Wydziału na czele z
Dyrektorem Panem Arkadiuszem Bujakiem, a w szczególności Paniom: Marzenie
Achtenberg, Danucie Łabuzińskiej, Małgorzacie Majcherek-Rembeckiej, Agnieszce
Szmigiel oraz Panom: Tomaszowi Wiśniewskiemu, Kamilowi Górskiemu i Tomaszowi
Pałaszyńskiemu.
Wyrazy uznania i podziękowanie pragniemy przekazać Prezydentowi Miasta Panu
Jackowi Jaśkowiakowi oraz jego zastępcom Panom: Mariuszowi Wiśniewskiemu,
Tomaszowi Lewandowskiemu, Maciejowi Wudarskiemu i Jędrzejowi Solarskiemu za
dobre zarządzanie Miastem, a także radnym Rady Miasta Poznania za
podejmowanie uchwał służących Miastu i naszej społeczności lokalnej.
W imieniu Rady Osiedla proszę naszych Miłych Gości oraz Mieszkańców
Osiedla Głuszyna z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku o przyjęcie życzeń, by każdy dzień 2018 roku był radosnym i szczęśliwym
spełnieniem nie tylko marzeń.
W imieniu Rady Osiedla
Przewodniczący Rady Osiedla Głuszyna
Radny Rady Miasta Poznania
Henryk Kania

