Bydgoszcz dn.08.11.2017r.

Odpowiedź R.O. na list zamieszczony na profilu społecznym Fb
przez Pana Tomasza Olechnowicza

W związku z przekazanym do Rady Osiedla pismem Pana i zawartymi w nim pytaniami oraz
zarzutami, Rada Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo odpowiada:
Rada Osiedla jako jednostka pomocnicza Miasta Bydgoszczy działa na podstawie Statutu
Osiedla- jednostki pomocniczej Miasta Bydgoszczy, stanowiącego załącznik nr1. do Uchwały nr
I.XIX/1307/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31. maja 2006r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pomorskiego. z
9. sierpnia 2006r. nr105, poz. 1612), oraz zgodnie z zarządzeniem nr 615/2012 Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 14. sierpnia 2012r. w sprawie planowania i sprawozdawczości oraz sporządzania,
obiegu i kontroli dowodów księgowych dla potrzeb rad osiedli -jednostek pomocniczych Miasta
Bydgoszczy, zmienionym zarządzeniem nr 4/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3. stycznia
2013r. Podlega rygorowi księgowemu. W związku z czym nie posiada rachunku bankowego, nie
dysponuje środkami pieniężnymi w gotówce. Środki publiczne Miasta Bydgoszcz są jawne i dostępne
do wglądu dla mieszkańców na stronie internetowej um.:
www.bip.um.bydgoszcz.pl/finanse/budzet_miasta_bydgoszcz/Kopia_Kopia_budzet_miasta_2015/
Został Pan poinformowany o tym. Tabela nr 13 informuje o środkach dla Rad Osiedli.
Rada Osiedla zawsze współdziała z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie
osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi, służby zdrowia i pomocy społecznej;
współdziałanie to oraz fundowanie nagród ( pucharów, medali, książek itp.) jest wpisane w
działalność statutową jednostki. Jednocześnie Rada Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo zawsze
ponosi trud współorganizowania danego przedsięwzięcia, o czym również został Pan poinformowany
przy okazji organizowanego przez Pana Dnia Dziecka w Smukale. R. O. przekazała wówczas Panu
informację, że organizuje wraz z Z.S. nr22 Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci z terenu Opławca,
Smukały i Janowa. R. O. nie ma umocowań prawnych do sponsorowania osób prywatnych i zbiórek
pieniężnych.
Korzystając z okazji, informujemy Pana, że jedyną stroną internetową redagowaną i
utrzymywaną przez Radę Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo jest strona www.oplawiec.com.pl
Ubolewamy, że w dniu 07.11.2017r., mimo zaproszenia, nie był Pan obecny na zebraniu R.O. i
zrezygnował z otrzymania wyczerpujących odpowiedzi na swoje pytania.
W imieniu Rady Osiedla
z wyrazami szacunku
przewodnicząca Irmina Zielińska
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