Protokół Nr 7 Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
W dniu 07-09-2015 Komisja Rewizyjna, realizując Uchwałę Nr VII/46/VII/2015 Rady Osiedla KrzyżownikiSmochowice z dnia 7 lipca 2015 roku, spotkała się w siedzibie Rady Osiedla w sprawie kontynuacji prac
związanych z opracowaniem Projektu Regulaminu Rady Osiedla określającego zasady i tryb pracy Rady i jej
komisji.
W spotkaniu Komisji uczestniczyli radni zgłaszający poprawki do Wstępnego Projektu Regulaminu Rady Osiedla
celem przedyskutowania wnioskowanych zmian i planu przyjęcia wersji dokumentu, którego treść będzie
zaopiniowana przez Komisję Rewizyjną i zostanie przedstawiona Radzie Osiedla.
Przewodniczący Komisji poinformował członków komisji oraz osoby przybyłe o ilości wniosków i ich treści.
Do dalszej części obrad wydrukowano 3 egzemplarze treści proponowanego Regulaminu wraz z wyróżnieniem
tekstu w przypadku punktów, co do których zostały zgłoszone wnioski o zmianę, którego treść stanowi załącznik
do protokołu nr 6 komisji z dnia 22-08-2015.
Przewodniczący Komisji poinformował przybyłych radnych, nie wchodzących w skład komisji, że w
przedstawionym projekcie w celu zachowania przejrzystości tekstu:
 treść wersji pierwotnej, przedstawionej radnym na sesji w dniu 04-08-2015, zaznaczona została w
kolorze czarnym,
 propozycje wykreśleń oznaczono kolorem niebieskim z podkreśleniem
 propozycje dopisane oznaczono kolorem niebieskim
Komisja przyjęła procedurę uzgadniania treści (przyjęcia lub odrzucenia poprawek) Regulaminu jak niżej:
1. odczytanie treści wnoszonej poprawki przez wnioskodawcę
2. omówienie treści wnoszonej poprawki przez wnioskodawcę
3. dyskusja, ewentualna korekta treści poprawki
4. głosowanie członków komisji nad przyjęciem lub odrzuceniem poprawki
5. w przypadku odrzucenia poprawki, przyjęcie ewentualnego wniosku od radnego (wnioskodawcy) o
przedstawieniu zdania odrębnego w załączniku do opinii komisji w sprawie treści Regulaminu.
Wprowadzone zmiany w treści Regulaminu zostały zawarte w Załączniku Nr 1 do tego protokołu.
Treści poprawek które nie zostały uwzględnione w proponowanej Radzie Osiedla treści Regulaminu (zostały
odrzucone przez Komisję) zostały zawarte w Załączniku Nr 2 do tego protokołu.
Komisja, w głosowaniu (za: 3 głosy, przeciw: 0 głosy, wstrzymujący: 0 głosy) opiniuje pozytywnie Projekt
Regulaminu Rady Osiedla, będący Załącznikiem Nr 1 do tego protokołu i upoważnia Przewodniczącego Komisji do
przedstawienia sprawozdania z prac Komisji nad Regulaminem oraz poinformowania Rady Osiedla o pozytywnym
zaopiniowaniu treści Regulaminu na najbliższej sesji Rady Osiedla.
Na tym protokół zakończono.
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