
UCHWAŁA NR XXXI/122/VIII/2021 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych 

naliczonych dla Osiedla na 2021 rok, ujętych w planie finansowym 

Przedszkola nr 14 

 

 

Na podstawie § 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. 

z 2017 r. poz. 5172) oraz § 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. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych 

dla osiedli, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie i wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia środków celowych 

naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 14 na 2021 rok, 

w wysokości 50 000,00 zł, z zadania „Remont pomieszczeń – adaptacja 

pomieszczenia mieszkalnego na salę dydaktyczną” na zadanie „Remont szatni 

przedszkolnej”. 

 

§ 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 wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych  

dla Osiedla na 2021 rok, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 14 

 

 

W związku z pismem nr P14/071-11/2021 z 31 maja 2021 r. Przedszkola nr 14, w którym Dyrektor 

placówki poprosiła o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych 

dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 14 na 2021 rok, Rada Osiedla postanowiła 

przychylić się do prośby. 

Przedszkole nr 14 poinformowało, że nie posiada projektu na adaptację pomieszczenia mieszkalnego 

na salę dydaktyczną i wnioskuje o remont szatni przedszkolnej. 

 

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. 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. 

 

W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącymi, 

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 
Przewodniczący Zarządu Osiedla 

 
 

Witold Puchalski 


