UCHWAŁA NR LXXVIII/347/VII/2018
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z 3 grudnia 2018 r.
w sprawie

wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o odstępstwo w realizacji
inwestycji PBO 2019 pod nazwą „Plażojada-2”.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5, w powiązaniu z § 8 pkt 4 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. poz. 5172), uchwala się, co następuje:

§1
Rada składa wniosek do Prezydenta Miasta Poznania o odstępstwo w sprawie realizacji
inwestycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Plażojada-2” oraz wnosi o
powierzenie realizacji tego zadania Poznańskim Ośrodkom Sportu i Rekreacji.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

w sprawie

wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o odstępstwo w realizacji
inwestycji PBO 2019 pod nazwą „Plażojada-2” .

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 407/2018/P w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadań powierzonych do wykonywania, aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zadania o wartości powyżej 1 mln zł
realizują Poznańskie Inwestycje Miejskie.
W Załączniku nr 5 do Zasad, w pkt.10 wpisano, iż zadania Inwestycyjne, które ze względu na swoją
specyfikę uzyskają pisemną akceptację Prezydenta Miasta, co do innego sposobu ich realizacji, niż
poprzez powierzenie ich Spółce, mogą być realizowane w sposób inny niż poprzez Wskazanie do
Realizacji Spółce.
Zadanie Plażojada Budżetu Obywatelskiego 2016, które zostało zrealizowane przez Wydział
Transportu i Zieleni pozwoliło na stworzenie trybu uzgodnień międzyosiedlowych oraz jednostek
miejskich, w tym z POSiR i ZLP z korzyścią dla wszystkich stron.
Doświadczenie, które zostało zdobyte podczas wspomnianej realizacji, zdaniem Rady Osiedla winno
być rozwijane, zatem Rada wnioskuje o powierzenie realizacji tego zadania Poznańskim Ośrodkom
Sportu i Rekreacji, z którymi współpraca układała się znakomicie, pod warunkiem złożenia przez
POSiR jako Dysponenta pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do Prezydenta Miasta Poznania,
zgodnie z Zarządzeniem wspomnianym powyżej.
W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
stanowiącego, że do zadań Osiedla należy występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i
opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla podjęcie uchwały jest zasadne.

