UCHWAŁA LXX/320/VII/2018
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 2 lipca 2018 r.

w

sprawie

przystąpienia

Osiedla

do

konkursu

na

dofinansowanie

zadań

inwestycyjnych osiedli na 2019 rok.
Na podstawie § 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. poz. 5172), uchwala się, co następuje:

§1
1. Postanawia się zgłosić do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
na 2019 rok w części konkursu dużych grantów zadanie o nazwie:
„WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO
NA OSIEDLU KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE”
2. Wkład własny Osiedla wynosić będzie 73 000 zł i zostanie zabezpieczony w projekcie
planu wydatków na 2019 rok.
§2
1. Postanawia się zgłosić do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na 2019
rok w części konkursu małych grantów zadanie o nazwie:
„ROZBUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ
PRZY ULICY PRZYTOCZNEJ W POZNANIU”
2. Wkład własny Osiedla wynosić będzie 90 000 zł i zostanie zabezpieczony w projekcie
planu wydatków na 2019 rok.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli
na 2019 rok.
Rada realizując liczne wnioski mieszkańców z terenu Osiedla, w celu podniesienia bezpieczeństwa
dla osób korzystających z obiektów rekreacyjnych i sportowych, przeciwdziałania aktom wandalizmu
oraz przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu postanowiła wystąpić z
wnioskiem konkursowym zadań inwestycyjnych osiedli w części konkursu dużych grantów na
realizację wykonania monitoringu wizyjnego na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w
kluczowych miejscach związanych z bezpieczeństwem.
Rada w związku ze zgłaszanymi potrzebami społeczności lokalnej, dbając o zrównoważony rozwój
terenu Osiedla wyrażony w § 28 ust. 2 Statutu Osiedla, przy niewystarczających środkach
osiedlowych, które mogłyby być wydatkowane na realizację zadania postanowiła wystąpić z
wnioskiem konkursowym zadań inwestycyjnych osiedli w części konkursu małych grantów na
realizację wykonania na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice rozbudowy placu zabaw i siłowni
zewnętrznej przy ulicy Przytocznej w Poznaniu.
Zgodnie z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, stanowiącym, że do wyłącznej
kompetencji Rady należy uchwalanie planów wydatków osiedla oraz w związku z wolą udziału Osiedla
w zadaniu inwestycyjnym wyłonionym do realizacji w drodze konkursu zadań inwestycyjnych osiedli,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

