
UCHWAŁA NR XXXIX/181/VII/2017 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 6 lutego 2017 r. 
 

w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, 
modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 uchwały Nr LXXVI/1146/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) w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 i § 3 ust. 2 pkt 2 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, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się załącznik do uchwały Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

nr XXXVII/175/VII/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia lisy zadań 

priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 

2016-2019. 

 

§ 2 

Nowy załącznik do uchwały wymienionej w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
   Przewodniczący  

Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 
 

(-) Przemysław Polcyn 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY   
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

 
w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji 

dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019 

 

W związku z przedstawionymi przez Zarząd Dróg Miejskich informacjami dotyczącymi możliwości 

realizacji zadań w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-

2019, Rada Osiedla postanawia ustalić kolejność realizacji zadań oraz przeznaczyć na ich realizację 

środki finansowe. 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 

2015 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami przeznaczonymi na budowę, przebudowę, 

modernizację dróg oraz oświetlenia oraz § 3 ust. 2 pkt 2 zgodnie, z którym gospodarowanie środkami, 

o których mowa w ust. 1, realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia 

środków oraz sposobu ich wydatkowania, w tym zamiaru przekazania realizacji zadania wydziałowi 

lub jednostce organizacyjnej Miasta, w związku z zarządzeniem Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta 

Poznania z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych 

Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości określającym zasady planowania zadań  

w ramach środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 
 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

 
(-) Witold Puchalski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


