
data wpływu: 25.06.2019 

UCHWAŁA NR IV/33/VII/2019 

RADY OSIEDLA JEŻYCE 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 
 

 

w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta                    
o dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 rok. 
 

 
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 uchwały nr LXXVI/1153/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia                    

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jeżyce (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r.                
Nr 244, poz. 4528)   oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady 

Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 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 

 

1. Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta środków nierozdysponowanych w wysokości 3.703,00 zł na zadanie 

„Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kadłubka”. 

2. Łączna kwota na zadaniu „Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw                                

przy ul. Kadłubka” wynosić będzie 13.703,00 zł. 

 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodnicząca 
Rady Osiedla Jeżyce 

 

(-) Aleksandra Sołtysiak-Łuczak 



 
 
 

UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY OSIEDLA JEŻYCE 

  

 

w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta                    
o dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 rok. 
 

 
 
Przeniesienie środków wynika z konieczności wymiany urządzenia zabawowego (drewnianego toru 

przeszkód) na placu zabaw przy ul. Kadłubka, na terenie przekazanym Osiedlu do zarządzania                     

i korzystania. W związku z przeprowadzeniem w bieżącym roku dwukrotnego rozeznania rynku, 
pozyskano ofertę na 13.702,20 zł, tj. przekraczającą zaplanowane środki o 3.702,20 zł. Rada Osiedla 

postanawia zwiększyć przeznaczone środki do wysokości oferty. 

 

Zgodnie z  § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 

2 kwietnia 2019 r., Osiedle gospodaruje środkami:  

- wolnymi,  

- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,  

- przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych, 
- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia oraz przekazywanie 

zadań do realizacji właściwym wydziałom lub jednostkom organizacyjnym Miasta. 

 

W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącymi, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta                             

zadań dotyczących obszaru Osiedla oraz poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta                   
z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 
Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Jeżyce 

 

(-) Filip Schmidt 


