
UCHWAŁA NR XIX/91/VIII/2020 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 7 września 2020 r. 

 

 

w sprawie wniosku do Wydziału Kultury o dokonanie zmian w planie finansowym  

na 2020 rok. 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 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. Wielk. z 2017 r. 

poz. 5172) oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 

2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli, uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1 

1. Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości: 

1) 4 000,00 zł, przekazanych przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału 

Sportu z zadania „Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy Cap 2020”, 

2) 6 000,00 zł, przekazanych przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału 

Sportu z zadania „Organizacja „VIII Smochowicki Bieg po Zdrowie im. Bogdana 

Jańskiego” przez Uczniowski Klub Sportowy SMOKI”, 

3) 274,00 zł ze środków nierozdysponowanych, 

4) 514,40 zł, przekazanych przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału 

Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z zadania „Skład i druk czasopisma 

osiedlowego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice", 

5) 1 064,00 zł, przekazanych przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału 

Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z zadania „Kolportaż czasopisma 

osiedlowego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice", 

6) 4,00 zł, przekazanych przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału Zdrowia  

i Spraw Społecznych z zadania „Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla", 

7) 14 000,00 zł, przekazanych przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału 

Kultury z zadania „Zajęcia kulturalne dla mieszkańców - warsztaty, kursy, imprezy 

integracyjne”, 

do Wydziału Kultury – Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na istniejące zadanie 

„Kultura na Smochowicach - Schronienie dla Kultury”. 

2. Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wyniesie 45 856,40 zł. 

 



§ 2 

Tracą moc §§ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 uchwały nr XVIII/84/VIII/2020 Rady Osiedla Krzyżowniki-

Smochowice z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich 

jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

        Przemysław Polcyn 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

 

 

w sprawie wniosku do Wydziału Kultury o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok. 

 

 

Pierwotnym zamiarem Osiedla było przekazanie środków finansowych o łącznej wartości 25 856,40 zł 

do Szkoły Podstawowej nr 57 na realizację zadania „Kino Jesienne na Krzyżownikach-Smochowicach”. 

Negatywna opinia placówki oświatowej, podyktowana obostrzeniami związanymi z Covid-19, zaważyła na 

decyzji, aby wycofane z poszczególnych wydziałów środki, przekazać do Wielkopolskiego Muzeum 

Niepodległości na zadanie „Kultura na Smochowicach – Schronienie dla Kultury”. 

 

Przeniesienie środków wynika z niemożliwości realizacji planowanych wydatków w związku z wprowadzonymi 

obostrzeniami związanymi z Covid-19. 

Zgodnie z § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 

2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli, Osiedle gospodaruje 

środkami:  

- wolnymi,  

- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,  

- przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych, 

- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia oraz przekazywanie zadań  

do realizacji właściwym wydziałom lub jednostkom organizacyjnym Miasta. 

 

W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącymi, 

że  Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta zadań 

dotyczących obszaru Osiedla oraz poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 
 

 
Wnioskodawca 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 

 

 Witold Puchalski 

 
 


