UCHWAŁA NR XXVII/108/VIII/2021
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie zmian w planie
finansowym na 2021 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.
Wielk. z 2017 r., poz. 5172) oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady
Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków
budżetowych dla osiedli, uchwala się, co następuje:

§1
Wnioskuje się o dokonanie zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich poprzez
przeniesienie kwoty 57 877,00 zł z zadania „Remonty dróg i chodników na terenie
Osiedla na zadanie „Remont chodnika na ul. Budzyńskiej”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
Przemysław Polcyn

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie zmiany w planie finansowym na 2021
rok

Osiedle dokłada kwotę 57 877,00 zł do środków celowych przeznaczonych na remonty chodników oraz
dróg wewnętrznych i gminnych na 2021 r. na terenie Osiedla.
Zmiany dokonuje się na podstawie ustaleń z Zarządem Dróg Miejskich jakie zapadły podczas corocznego
spotkania dotyczącego omówienia realizacji zadań Osiedla przez jednostkę.
Zgodnie z § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia
2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami:
- wolnymi,
- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,
- przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych,
- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia oraz przekazywanie
zadań do realizacji właściwym wydziałom lub jednostkom organizacyjnym Miasta.
Mając powyższe na uwadze oraz zapisy § 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.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla

Witold Puchalski

