
UCHWAŁA NR XXVI/102/VIII/2021 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie  rekomendacji dla Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców osiedla 

Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu w zakresie realizacji zadania 

„Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla” w obszarze 

„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, na terenie 

Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.  

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust.1 pkt 14 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)  uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Rekomenduje się Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców osiedla Krzyżowniki-

Smochowice w Poznaniu w zakresie realizacji zadania „Działania na rzecz osób 

starszych z terenu Osiedla” na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, 

w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. 

2. Na realizację zadania Rada Osiedla przekazała do Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych kwotę 10 000,00 zł. 

 

§ 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 rekomendacji dla Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców osiedla Krzyżowniki-

Smochowice w Poznaniu w zakresie realizacji zadania „Działania na rzecz osób 

starszych z terenu Osiedla” w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym”, na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 

 

 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert nr 30/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. Osiedle 

postanowiło zarekomendować Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców osiedla Krzyżowniki-

Smochowice w Poznaniu do realizacji zadania ze środków przekazanych przez Osiedle, w otwartym 

konkursie ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.  

 

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Krzyżowniki-

Smochowice stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez współdziałanie 

z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami 

w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 
 

Wnioskodawca 
Przewodniczący Zarządu Osiedla 

 

Witold Puchalski 
                                                                                                              

 

 

        
 

 
 


