
UCHWAŁA NR XLIV/208/VII/2017 
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 8 maja 2017 r. 
 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017. 
 

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 (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2010 r. Nr 244, poz. 4523 z zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
1. Środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł z rezerwy budżetu przenosi się na zadanie 

„Zakup i montaż koszy w miejscach uzgodnionych z Osiedlem”. 

2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez ZDM. 

§ 2 
1. Środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł z rezerwy budżetu przenosi się na zadanie 

„Opracowanie projektu przebudowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej”. 

2.  Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez ZDM. 

§ 3 
1. Środki finansowe w wysokości 4.500,00 zł z rezerwy budżetu przenosi się na zadanie 

„Budowa progu spowalniającego na ul. Czarnkowskiej”. 

2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez ZDM. 

§ 4 
1. Środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł z rezerwy budżetu przenosi się na zadanie 

„Wykonanie nasadzeń zieleni-Kozi Rynek”. 

2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez ZDM. 

§ 5 
1. Środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł z rezerwy budżetu przenosi się na zadanie 

„Budowa chodnika ul. Gorajskiej na odcinku od ul. Prusimskiej do ul.  Mrowińskiej”. 

2. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez ZDM. 

§ 6 
1. Środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł z rezerwy budżetu przenosi się na zadanie 

„Zmiana usytuowania 1 mijanki na ul. Maszewskiej”. 

2.  Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez ZDM. 

§ 7 
1. Środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł z rezerwy budżetu przenosi się na zadanie 

„Zakup i montaż 2 szt. gablot informacyjnych”. 

2. Traci moc § 1 uchwały nr XLII/199/VII/2017 z dnia 03.04.2017 r. w sprawie zmian w planie 

wydatków Osiedla na 2017 r. 

3. Realizacja zadania nastąpi bezpośrednio przez WZiOU. 



§ 8 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 
§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
      
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 
  

 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017. 
 

W związku z § 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, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
  


