
UCHWAŁA NR LVII/268/VII/2017 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 20 listopada 2017 r. 

 

w sprawie przesunięcia środków do realizacji na 2018 rok. 

 

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 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) oraz § 6a uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 

września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań 

przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla, 

zmienionej uchwałą Nr XXIX/675/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Nierozdysponowane środki w wysokości 102.090,00 złotych, ujęte w planie na 2017 r, 

przeznacza się na zadanie pn. „Opracowanie projektu przebudowy ulic Mrowińskiej 

i Przybrodzkiej” i przenosi się do realizacji w 2018 r. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 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 przesunięcia środków do realizacji na 2018 rok. 

 

Rada Osiedla, uchwałą nr XL/188/VII/2017 z 27.02.2017 r. przeznaczyła środki w wysokości 27.000,00 

zł na zadanie pn. „Opracowanie projektu przebudowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej”. W odpowiedzi 

z dnia 27.03.2017 r. ZDM koszt opracowania dokumentacji oszacował od 80.000,00 - 100.000,00 tys. 

zł. informując, że przeznaczone środki są niewystarczające. Ponieważ Rada Osiedla nie dysponowała 

w tym czasie tak wysokimi środkami, uchwałą nr XLIV/208/VII/2017 z dnia 8.05.2017 r. przeznaczyła 

środki w wysokości 70.000,00 zł. Niestety ZDM ponownie nie przyjął zadania do realizacji podtrzymując 

swoje stanowisko zawarte w poprzednim piśmie. Ostatecznie Rada Osiedla uchwałą nr 

XLVI/217/VII/2017 z 26.06.2017 r. przeznaczyła na realizację zadania środki w wysokości 100.000,00 

zł. W odpowiedzi z 24.07.2017 r. na wniosek o przyjęcie zadania do realizacji, ZDM stwierdził, że nie 

przyjmie zadania do realizacji ze względu na zbyt późny termin złożenia wniosku (wniosek został 

złożony na początku lipca br.).  

Uchwałą nr LIV/254/VII/2017 z 23.10.2017 r. Rada Osiedla ponownie przeznaczyła środki w wysokości 

100.000,00 zł na powyższe zadanie. Mimo rozmów prowadzonych przez Zarząd Osiedla 

z przedstawicielem ZDM i uzgodnień na temat przyjęcia zadania, Zarząd Dróg Miejskich przesłał 

negatywną odpowiedź. W trakcie korespondencji e-mailowej prowadzonej przez pracownika WJPM 

Oddział Jeżyce z przedstawicielem ZDM, ze strony jednostki padła propozycja, aby środki na 

zaproponowane przez Radę zadanie przesunąć, do realizacji w 2018 roku.  

 

W związku z powyższym oraz § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, 

że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu 

budżetu Miasta, a także możliwością planowania i wydatkowania środków przeznaczonych na 

inwestycje w okresie dłuższym niż rok, określoną w § 6a uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta 

Poznania z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych 

na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki 

finansowej przez osiedla, zmienionej uchwałą Nr XXIX/675/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 


