UCHWAŁA NR LV/258/VII/2017
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wniosku do Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta o przesunięcie zadania do realizacji w 2018 r.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5, § 28 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice (t.j. Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5172) oraz § 6a 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, zmienionej uchwałą Nr XXIX/675/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., uchwala się, co
następuje:

§1
Wnioskuje się o przesunięcie zadania „Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do
korzystania ”, kwota 10848,00 zł do realizacji w 2018 r.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

w sprawie wniosku do Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
o przesunięcie zadania do realizacji w 2018 r.
Zadanie „Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania” na kwotę 42.000,00 zł zostało
przekazane do realizacji przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta ze środków
naliczonych dla osiedla w 2017 r. Środki te zostały zwiększone o kwotę 10848,00 zł stanowiącą wpłaty
z tytułu korzystania z kortów tenisowych za okres od 15.04.2017 do 31.10.2017 r. W ramach
zaplanowanego

zadania

Rada

chciałaby

przeznaczyć

te

środki

na

modernizację

boiska

wielofunkcyjnego na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej. Ze względu na zbyt krótki okres na
przeprowadzenie procedury związanej z realizacją zadania (opracowanie dokumentacji, wyłonienie
wykonawcy) rada zwraca się z wnioskiem o przesunięcie realizacji zadania na 2018 r.
W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 i § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla
Krzyżowniki-Smochowice stanowiącymi, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez
występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań
Miasta na obszarze Osiedla, a do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków
Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, a także możliwością planowania i wydatkowania
środków przeznaczonych na inwestycje w okresie dłuższym niż rok, określoną w § 6a 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, zmienionej uchwałą Nr XXIX/675/VII/2016 z dnia
13 grudnia 2016 r., podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

