UCHWAŁA NR VIII/50/VIII/2019
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 4 listopada 2019 r.

w

sprawie

wniosku

do

Wydziału

Wspierania

Jednostek

Pomocniczych

Miasta

o przeznaczenie środków z tytułu wpłat za wynajem kortów

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. Wlkp. z 2017 r.,
poz. 5172) § 2 ust. 2 pkt 1, § 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 na realizację
zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla,
uchwala się, co następuje:

§1
Wnioskuje się o przeznaczenie środków finansowych w wysokości 1186,46 zł, otrzymanych
z tytułu wpłat za wynajem kortów tenisowych na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy
ul. Braniewskiej 23, na zadanie „Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania” (dz.
926 rozdz. 92695 § 4300), ujęte w planie finansowym Wydziału Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta.
§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 Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o przeznaczenie
środków z tytułu wpłat za wynajem kortów

Osiedle otrzymało informacje o dokonaniu wpłat z tytułu wynajmu 191,34; 995,12.
Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 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. Osiedle gospodaruje środkami wolnymi, 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 Miasta z
wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie uchwały jest
uzasadnione.

