
UCHWAŁA NR XXXI/162/VII/2016 
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE 

z dnia 3 października 2016 r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia i finansowania narzędzi komunikacji z mieszkańcami 
ze środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 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. Wlkp. Nr 244, poz. 4523) uchwala się, co następuje: 

 

                                                                  
§ 1 

 
Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia i finansowania narzędzi komunikacji z mieszkańcami  

ze środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                   

 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice 

(-) Przemysław Polcyn 

                                                                                               
 
 

                                                                                                             



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE  
  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia i finansowania narzędzi komunikacji z mieszkańcami ze środków budżetowych na 
realizację zadań przez osiedla. 

 

Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, po analizie treści projektu uchwały Rady Miasta, stwierdza: 

 Zawarte w § 4 ust. 1 pkt. 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 1 zapisy, przyjmując jako generalną zasadę 

niedopuszczalność wykładni rozszerzającej przepisu prawa, ograniczają zakres 

przekazywanych mieszkańcom informacji uniemożliwiając w pełni wykonywanie zadań Osiedla 

zawartych w § 8 Statutu Osiedla, szczególnie w zakresie tworzenia więzi lokalnych, 

przykładowo poprzez publikowanie informacji o lokalnych inicjatywach mieszkańców oraz § 9 

ust.1 pkt 14 Statutu Osiedla w zakresie współdziałania z organizacjami społecznymi, 

zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym 

realizacji zadań Osiedla co związane jest z przekazywaniem informacji w zakresie opisów form 

działania istniejących organizacji, szkół i stowarzyszeń, a także poprzez choćby wywiady z 

mieszkańcami czy relacje z imprez, niekoniecznie realizowane przez organy, wydziały i 

jednostki miejskie. 

 Zawarte w § 3 ust. 2 zapisy ograniczające łączną wysokość wydatków, na zadania ujęte w 

zapisach przedłożonego projektu, na poziomie nie większym niż 10% środków naliczonych 

proporcjonalnie do liczby mieszkańców i powierzchni osiedla uniemożliwiają spełnienie w 

pełnym zakresie obowiązków wynikających łącznie z §§ 8, 9 i 30 Statutu Osiedla. 

Zapisy §§ 36 i 37 Statutu Osiedla w sposób dostateczny regulują kwestię kontroli wydatków 

Osiedla w zakresie zagadnień finansowych zawartych w przedłożonym projekcie uchwały Rady 

Miasta, a pozostałe akty prawne jak Statut Miasta Poznania, Ustawa o Samorządzie Gminnym, 

Ustawa Prawo Prasowe w sposób wystarczający zabezpieczają interesy Miasta Poznania w 

zakresie pozostałych spraw zawartych w przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta. 

 Zawarte w § 3 ust. 1 zapisy umożliwiają w znacznie większym stopniu niż w chwili obecnej 

spełnianie obowiązków informacyjnych w stosunku do zainteresowanych mieszkańców, co jest 

zgodne z ich postulatami i oczekiwaniami, jednocześnie wprowadzając, dotychczas pomijane, 

kanały informacyjne szeroko zdefiniowanych mediów elektronicznych, co rada ocenia 

pozytywnie.  

W związku z pismem Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta nr WJPM-

VIII.0006.3.2016 z dnia 16.09.2016 r., oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt. 9 Statutu Osiedla 

Krzyżowniki – Smochowice  stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez 

wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne 

Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Wnioskodawca 

(-) Przemysław Polcyn 

 


