
UCHWAŁA NR XV/73/VII/2015 
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 3 listopada 2015 r. 
 
w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 
Na podstawie § 41 ust. 2 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. Nr 244, 

poz. 4523), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Postanawia się przyznać dietę za październik 2015 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Maciej Bedyński   130 zł 

2) Rober Błoszyk   130 zł 

3) Andrzej Dłutkowski   130 zł 

4) Eugeniusz Gąsiorek   130 zł 

5) Hanna Górzna-Kamińska  130 zł 

6) Krzysztof Kruszka   130 zł 

7) Marek Leśniak   130 zł 

8) Dorota Matkowska   130 zł 

9) Przemysław Polcyn   130 zł 

10) Witold Puchalski   130 zł 

11) Robert Radecki   130 zł 

12) Magdalena Ratajczak   130 zł 

13) Radosław Sekulski   130 zł 

14) Bożena Stradowska-Adamska 182 zł 

15) Elżbieta Węgrzynowicz  130 zł 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   
 

Przewodnicząca Rady Osiedla  
Krzyżowniki-Smochowice  

 
 

         (-) Bożena Stradowska - Adamska 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

  

 
w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za październik 2015 r., zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1) Maciej Bedyński - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

2) Rober Błoszyk - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

3) Andrzej Dłutkowski - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

4) Eugeniusz Gąsiorek - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

5) Hanna Górzna-Kamińska - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

6) Krzysztof Kruszka - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

7) Marek Leśniak - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

8) Dorota Matkowska - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

9) Przemysław Polcyn - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

10) Witold Puchalski - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

11) Robert Radecki - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

12) Magdalena Ratajczak - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

13) Radosław Sekulski - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

14) Bożena Stradowska-Adamska - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów 

telefonu 

15) Elżbieta Węgrzynowicz - z tytułu pełnienia dyżurów dla mieszkańców, zwrot kosztów telefonu 

 

 

W związku z § 41 ust. 2 statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, że w ramach 

posiadanych środków Rada może przyznać diety członkom organów osiedlowych z zachowaniem 

zasad określonych w uchwale nr LXXIX/1181/W2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 

2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów 

jednostek pomocniczych - osiedli oraz w związku z powyższym uzasadnieniem w celu 

zrekompensowanie członkom organów osiedlowych poniesionych kosztów związanych z 

wykonywaniem określonej funkcji oraz realizacją zadań osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Krzyżowniki-Smochowice  

 
 

                                                                                                   (-) Maciej Bedyński 


