
UCHWAŁA NR LI/239/VII/2017 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 4 września 2017 r. 

 

w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o uchylenie uchwały 

Nr XCVI/1098/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2006 r.  

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia przekazanego jednostce 

pomocniczej gminy do korzystania, położonego pomiędzy ulicami 

Tczewską, Lubowską i Braniewską w Poznaniu. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 5 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. z 2017 r. poz. 5172), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o uchylenie uchwały Nr XCVI/1098/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 20 

czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia przekazanego jednostce 

pomocniczej gminy do korzystania, położonego pomiędzy ulicami Tczewską, Lubowską  

i Braniewską w Poznaniu. 

 

§ 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 wniosku do Rady Miasta Poznania o uchylenie uchwały Nr XCVI/1098/IV/2006 Rady 

Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie 

z mienia przekazanego jednostce pomocniczej gminy do korzystania, położonego 

pomiędzy ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską w Poznaniu. 

 

 

Uchwałą Nr XCVI/1098/IV/2006 z dnia 20 czerwca 2006 roku Rada Miasta Poznania wprowadziła  

i określiła wysokość opłat za korzystanie z mienia przekazanego jednostce pomocniczej gminy do 

korzystania (Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice), położonego pomiędzy ulicami Tczewską, Lubowską  

i Braniewską w Poznaniu. 

Jednocześnie Rada Miasta Poznania zwolniła z opłat za korzystanie z kortów tenisowych i innych boisk 

sportowych uczniów szkół publicznych korzystający ze zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego 

oraz dzieci i młodzież, która nie ukończyła 15 roku życia w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego 

roku, w godzinach od 7.00 do 16.00 korzystających z kortów tenisowych. 

W ocenie Rady Osiedla zasadnym jest odstąpienie od odpłatnego korzystania z kortów tenisowych, co 

umożliwi większe zainteresowanie wśród młodzieży i osób w wieku senioralnym tego rodzaju 

dyscypliną sportową. Nadto w ocenie Rady Osiedla wpływy z opłat za użytkowanie kortów tenisowych 

są niewspółmiernie małe w stosunku do przypisanych do ich uzyskania kosztów w zakresie utrzymania 

kas fiskalnych i występujących problemów, obsługi płatności, obsługi kasowej i księgowej, kosztów 

pośrednich jak i też zaangażowania (czasu pracy) pracowników poszczególnych Wydziałów Urzędu 

Miasta Poznania. 

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 5 statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

stanowiącego, że do zadań Osiedla należy występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 


