Zarząd Osiedla Głuszyna

Poznań, dnia 25.02.2016r.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Osiedla Głuszyna za rok 2015.
W roku 2015 Zarząd Osiedla Głuszyna zebrał się na 6 posiedzeniach
w dniach: 4 lutego, 21 kwietnia, 15 czerwca, 17 lipca, 13 października oraz
5 listopada. W trakcie minionego roku zostało podjętych 9 uchwał.
Rok 2015 był rokiem, w którym odbyły się wybory nowego Zarządu Osiedla
Głuszyna. W skład Zarządu weszli:
Gadomski Kazimierz – Przewodniczący
Wilczyński Wojciech Andrzej - zastępca Przewodniczącego
Bartkowiak Barbara Maria – zastępca Przewodniczącego
Gust Agata Justyna - członek
Moryson Marek Ignacy – członek.
Projekt planu wydatków na 2015r. przygotowany został przez Zarząd Osiedla
Głuszyna i uchwalony został przez Radę Osiedla 24 lipca 2014 r., a kształtował
się następująco:
•

zadania własne: 87 989,00 zł

•

zadania zlecone jednostkom organizacyjnym: 283 288 zł
w tym:
o

Zarząd Dróg Miejskich 200 000zł,

o

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 10 400zł,

o

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 34 051 zł,

o

Wydział Oświaty 35 437 zł,

o

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 3 400 zł.

Do najważniejszych zadań należały:
•

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Daszewickiej
od ul. Głuszyna do granicy miasta Poznania (kwota 40 000 zł + 360 000 zł
grant),

•

Wykonanie zatoki autobusowej i chodnika po stronie południowej ul. Głuszyna
na odcinku od ul. Babickiej do budynku nr 127,

•

Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych na OSIR
Głuszyna,

•

Wykonanie projektu parkingu dla autobusu przy ul. Głuszyna 187 dla Zespołu
Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 oraz jego budowa z materiałów
przepuszczających wodę opadową do gruntu. Oddzielenie parkingu
od wewnętrznej strony murkiem oporowym przeciwdziałający napływowi błota
na parking.

Ponadto, w ramach środków celowych wykonano remont nawierzchni jezdni przy
ul.Głuszyna 123 wjazd do bloków.
Poza tym Zarząd współpracował i uczestniczył w licznych spotkaniach
z przedstawicielami wydziałów w Urzędzie Miasta Poznania, miejskich jednostek
organizacyjnych, wspólnotach funkcjonujących na terenie Osiedla. W ramach swojej
działalności Zarząd współpracował z placówkami oświatowymi oraz Ochotniczą
Strażą Pożarną z terenu Osiedla, a także dbał o zapewnienie pomocy finansowej
dla tych jednostek.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Kazimierz Gadomski

