
UCHWAŁA NR XXIV/138/VII/2016 
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE 

z dnia 5 lipca 2016 r. 
 

w sprawie  zaopiniowania projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania „w sprawie 
organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych 
Miasta. 
 
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 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 2010 r. Nr 244, poz. 4523), uchwala się, co następuje: 
                                                                  

§ 1 
1. Opiniuje się negatywnie projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania „w sprawie 

organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych 

Miasta. 

2. Wnosi się : 

1) wykreślenie jako wymogu formalnego w § 5 ust. 1 pkt 1 lit.b tiret 2 załączenia 

kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej, 

2) umieszczenie stosownych zapisów o możliwości opracowania i realizacji zadań 

grantowych wspólnie przez sąsiadujące Osiedla, w ramach współpracy między 

Osiedlami. 

3) zmianę zapisu § 4 ust. 1 pkt 2) na treść „4 członków organów osiedli – 

przedstawicieli osiedli, które to osiedla zostaną wytypowane w drodze losowania” 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Przewodniczący 

Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice 

 

(-) Przemysław Polcyn 

 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE  
  

w sprawie  zaopiniowania projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania „w sprawie 
organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta. 
 
Wprowadzenie w projektowanym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania jako wymogu formalnego w § 

5 ust. 1 pkt 1 lit. b tiret 2) załączenia kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej oceniamy 

negatywnie i wnioskujemy o jego wykreślenie. 

Budżet na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta jest budżetem 

ustalonym, zatem zachodzi możliwość, że w przypadku znacznej ilości wniosków jednostek 

pomocniczych, łączny koszt wytworzenia kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych 

załączonych do wszystkich wniosków przekroczy poziom dofinansowania w konkursie na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta oraz, w naszej ocenie, spowoduje wydatkowanie 

znacznych środków z niewielkich przypisanych środków wolnych dla Osiedla. 

Osiedle, jako jednostka pomocnicza Miasta działa na podstawie przepisów prawa, w przypadku Osiedla 

Krzyżowniki-Smochowice jest to uchwała 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 2010 r. 

Nr 244, poz. 4523) gdzie, zgodnie z  § 36, nadzór nad  działalnością  Osiedla sprawowany jest na 

podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Ponoszenie tak 

znacznych kosztów, przy niepewności realizacji zadania w naszej ocenie jest sprzeczne z wyrażoną 

zasadą gospodarności. 

Wnioskujemy aby w treści Zarządzenia umieścić stosowny zapis o możliwości opracowania i realizacji 

zadań grantowych wspólnie przez sąsiadujące Osiedla, w ramach współpracy między Osiedlami, 

wyrażonej w § 44 Statutu Miasta Poznania, w przypadku inwestycji, których użytkownikami końcowymi są 

mieszkańcy przyległych do siebie obszarów Osiedli. 

W ocenie Rady Osiedla przedstawiona kwota dofinansowania, w części konkursu małych grantów, w 

wysokości 100.000,- złotych jest kwotą zbyt niską na dofinansowanie większości zadań ograniczając 

możliwość dofinansowania do zadań niedostrzegalnych przez mieszkańców lub zmusza Osiedle do 

znaczącego zwiększenia wysokości wkładu własnego. 

Rada Osiedla wnosi o zmianę sposobu wyłonienia do składu Komisji ( § 4 ust. 1 pkt 2 projektu 

Zarządzenia ) 4 członków organów osiedli – przedstawicieli osiedli w drodze losowania. Oceniamy, że 

wytypowanie przez Komisję Samorządową przedstawicieli organów osiedli, bez wskazania zasad ich 

wyboru, może być powodem podważania rzetelności działań Komisji, tylko forma losowania pozbawiona 

jest kontrowersji towarzyszących przy tego typu wyborach do organów opiniujących lub decyzyjnych. 
 

Wnioskodawca 
 

(-) Przemysław Polcyn 


