UCHWAŁA NR L/166/VIII/2022
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych
o dokonanie zmian w planach finansowych na 2022 r.

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 (Dz. Urz. Woj. Wielk.
z 2017 r. poz. 5172) oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 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 przyjęcie do planu finansowego Wydziału Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta środków nierozdysponowanych w wysokości 5 000,00 zł
na zadanie „Zakup namiotów ogrodowych”.
2. Łączna kwota na zadaniu wyniesie 17 000,00 zł
§2
1. Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Wydziału Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta środków nierozdysponowanych w wysokości 6 636,00 zł
na zadanie „Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania (dz. 926.
rozdz. 92695 § 4270)”.
2. Łączna kwota na zadaniu wyniesie 36 636,00 zł.
§3
Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych, pozostałych po realizacji zadania,
w wysokości 2 101,00 zł, przekazanych przez Osiedle, ujętych w planie finansowym
Biblioteki Raczyńskich z zadania „Zakup pojemnika do zbiórki nakrętek "serce"
wraz z montażem" na zadanie „Zakup nowości wydawniczych dla filii 16”.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
Przemysław Polcyn

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian
w planach finansowych na 2022 r.

Zmiany w planie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta poczynione są na podstawie
uzgodnień Osiedla z wydziałem. Osiedle w bieżącym roku zaplanowało zakup 3 sztuk namiotów.
Zabezpieczone środki pozwoliły na zakup 2 sztuk. Dlatego Rada Osiedla przeznacza dodatkową kwotę
na zakup trzeciego namiotu o wymiarach 3m x 4m.
Z kolei zwiększenie środków na zadaniu „Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania”
wynika z konieczności wykonania konserwacji urządzenia przejmowanego od Osiedla FabianowoKotowo.
Zmiany w planie Biblioteki Raczyńskich poczynione są na podstawie pisma Biblioteki Raczyńskich nr BRV-072-1/22 z dnia 9 czerwca 2022 r., w którym Biblioteka zwraca się do Osiedla z prośbą
o przeznaczenie środków pozostałych po zakupie serca na nakrętki, na zakup nowości wydawniczych.
Rada Osiedla postanowiła przychylić się do prośby.
Zgodnie z § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia
2019 r. stanowiącym, że środki finansowe naliczone dla Osiedla dzielą się na:
1) środki wolne;
2) środki celowe przeznaczone na realizację zadań powierzonych osiedlom;
3) środki przeznaczone na budowę dróg lokalnych;
4) środki uzyskane w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
5) środki uzyskane w drodze realizacji programu „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy, a Osiedle
podejmuje uchwały w sprawie przeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1-3.
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 uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla

Witold Puchalski

