Sprawozdanie częściowe Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
Komisja Rewizyjna, realizując Uchwałę Nr VII/46/VII/2015 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z dnia 7 lipca
2015 roku, spotykała się w siedzibie Rady Osiedla w sprawie prac związanych z opracowaniem Projektu
Regulaminu Rady Osiedla określającego zasady i tryb pracy Rady i jej komisji.
Komisja spotykała się na posiedzeniach w dniach: 28-07-2015, 29-07-2015, 01-08-2015 i 03-08-2015 w celu
opracowania Wstępnego Projektu Regulaminu Rady Osiedla.
Członkowie komisji na pierwszym spotkaniu, w dniu 28-07-2015, zapoznali się z przygotowanymi materiałami i
ustalili aby przyjąć, jako wiodące, do opracowania Wstępnego Projektu Regulaminu Rady Osiedla dwa projekty
regulaminu:
 publikowany na stronach www.poznan.pl/osiedla zakładka biblioteka dokumentów
 przesłany przez pracownika Wydziału WJPM
Jako uzupełniające projekty, pomocnicze, przyjęto zatwierdzone przez poszczególne Rady Osiedli ich Regulaminy
własne:
 Regulamin RO Wola, przyjęty Uchwałą Nr III/14/II/2015 z dnia 4 maja 2015 r.
 Regulamin RO Grunwald Południe, przyjęty Uchwałą Nr II/2/V/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
 Regulamin RO Kwiatowego, przyjęty Uchwałą Nr II/8/VII/2015 z dnia 19 maja 2015 r.
Członkowie komisji analizując zapisy poszczególnych projektów przyjęli jednolitą treść Wstępnego Projektu
Regulaminu Rady Osiedla. Treść posiedzeń znajduje się odpowiednio w protokółach nr 2 do 5 Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie z Protokołem Nr 5 Komisji, w dniu 04-08-2015, na IX sesji Rady Osiedla Komisja przedstawiła radnym
osiedla treść Wstępnego Projektu Regulaminu Rady Osiedla, wnioskując do Rady o składanie przez radnych
osiedla ewentualnych wniosków zawierających poprawki do przedstawionego Wstępnego Projektu.
W dniu 22-08-2015 odbyło się 5 spotkanie Komisji w sprawie kontynuacji prac związanych z opracowaniem już
Projektu Regulaminu Rady Osiedla.
Do Komisji wpłynęły drogą doręczenia osobistego dwa wnioski (wielopunktowe), drogą elektroniczną jeden
wniosek (wielopunktowy).
Członkowie komisji po zapoznaniu się z ich treścią zaproponowali aby osoby, które złożyły wnioski o zmianę treści
Regulaminu, zostały zaproszone na kolejne spotkanie Komisji w celu przedyskutowania wnioskowanych zmian i
przyjęcia wersji dokumentu, którego treść będzie opiniowana przez Komisję Rewizyjną.
Treść posiedzenia odzwierciedla protokół nr 6 Komisji Rewizyjnej.
Do zwołanego posiedzenia komisji wraz z osobami zgłaszającymi poprawki na dzień 26-08-2015 nie doszło, co
odzwierciedla notatka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sporządzona w dniu 26-08-2015 roku.
Treść obrad kolejnego zwołanego na dzień 07-09-2015 posiedzenia komisji wraz z osobami zgłaszającymi
poprawki odzwierciedla protokół nr 7 Komisji Rewizyjnej.
Było to ostatnie posiedzenie komisji, w sprawie prac związanych z opracowaniem Projektu Regulaminu Rady
Osiedla, na którym przedyskutowano wnioskowane zmiany i plan przyjęcia ostatecznej wersji Projektu
Regulaminu.
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 do treści Wstępnego Projektu Regulaminu zostały zawarte w Projekcie Regulaminu,
stanowiącego Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 7 Komisji.
Treści poprawek które nie zostały uwzględnione w proponowanej Radzie Osiedla treści Projektu Regulaminu
(zostały odrzucone przez Komisję) zostały zawarte w Załączniku Nr 2 do Protokołu Nr 7 Komisji.

Komisja, w głosowaniu (za: 3 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujący: 0 głosów) zaopiniowała pozytywnie Projekt
Regulaminu Rady Osiedla i upoważniła Przewodniczącego Komisji do przedstawienia Radzie Osiedla, na
najbliższej sesji, sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej nad Regulaminem, przedstawienia treści projektu
Regulaminu Rady Osiedla określającego zasady i tryb pracy Rady i jej komisji oraz poinformowania Rady Osiedla o
pozytywnym zaopiniowaniu treści Regulaminu.
Na tym sprawozdanie zakończono.
Za zgodność.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice

…………………podpis……………………….
Przemysław Polcyn

