
UCHWAŁA NR L/171/VIII/2022 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

 

 

w sprawie  ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2023 rok. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 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. Wielk. z 2017 r., poz. 5172) oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały 

Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

naliczania środków budżetowych dla osiedli, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych 

miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2023 r.: 

1) remont chodnika na odcinku ul. Chodzieskiej od ul. Białośliwskiej do posesji 

nr 14; 

2) remont chodnika na odcinku ul. Dąbrowskiego od ul. Łobżenickiej 

do przystanku Kołobrzeska; 

3) remont chodnika ul. Białogardzka; 

4) remont chodnika ul. Słupskiej. 

 

§ 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  ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz 

dróg wewnętrznych i gminnych na 2023 rok. 

 

 

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich nr DOR.0713.53.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. 

oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, że Rada 

po rozeznaniu potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne ustala z właściwą 

jednostką organizacyjną listę prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych 

i gminnych, a także § 2 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta 

Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami celowymi 

przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom, co realizowane jest poprzez 

podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 
 

Wnioskodawca 
Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 
 

Witold Puchalski 


