
UCHWAŁA NR III/26/VIII/2019 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 3 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie 

zmian w planach finansowych na 2019 rok. 

 
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) oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 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 

 
Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych środków nierozdysponowanych w wysokości 3 000 zł na zadanie „Utrzymanie 

terenów przekazanych Osiedlu do korzystania-Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy 

ul. Żuraszka”. 

§ 2 
 
Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Zarządu Dróg Miejskich środków 

nierozdysponowanych w wysokości 10 000 zł na zadanie „Remont chodnika na ulicy 

Trzebiatowskiej przy posesjach numer 16 i 28 (około 20m)”. 

 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

  

 

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w 

planach finansowych na 2019 rok. 

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 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., Osiedle gospodaruje 

środkami:  

- wolnymi,  

- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,  

- przeznaczonymi na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia, 

- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków oraz sposobu 

ich wydatkowania, w tym zamiaru przekazania realizacji zadania wydziałowi lub jednostce 

organizacyjnej 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 z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 


