UCHWAŁA NR LV/259/VII/2017
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji w 2018 r.
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. 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
Wyraża

się

zgodę

na

przesunięcie

zadania

„Budowa

progu

zwalniającego

na

ul. Czarnkowskiej”, kwota 4500,00 zł, ujętego w planie finansowym Zarządu Dróg Miejskich
do realizacji w 2018 r.
§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 wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji w 2018 r.
W piśmie nr DW.0711.5.1.25.2017 z 31.10.2017 r. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że nie jest w
stanie zrealizować zadania „budowa progu zwalniającego na ul. Czarnkowskiej” w bieżącym roku i
poprosił o przeniesienie środków na 2018 r.
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.

