
UCHWAŁA NR LXVIII/312/VII/2018  

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz określenia 

przedmiotu i zakresu ich działania. 

 

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 5, oraz § 29 ust.1 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Krzyżowniki–Smochowice ((t.j. Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5172), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

W uchwale nr II/5/VII/2015 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z 20 kwietnia 2015 r.  

w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania 

w § 1 wykreśla się pkt 5. 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i 

zakresu ich działania. 

 
Komisja Dialogu i Współpracy z Mieszkańcami została powołania uchwałą Nr II/5/VII/2015 z dnia 20 

kwietnia 2015 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich 

działania. Według zapisów uchwały przedmiotem i zakresem działania Komisji Dialogu i Współpracy z 

Mieszkańcami są sprawy: prowadzenia konsultacji społecznych, redagowania strony internetowej, 

gazetki osiedlowej, komunikacji z mieszkańcami. 

Prowadzenie konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania jest określone poprzez uchwałę 

Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania. Na podstawie § 3 i § 8 

wspomnianej uchwały to Prezydent Miasta przeprowadza konsultacje poprzez wydanie zarządzenia o 

przeprowadzeniu konsultacji, określając miedzy innymi przedmiot oraz formy konsultacji, zakres 

konsultacji, wskazanie terenu objętego konsultacjami, grupy interesariuszy, termin i miejsce, czas 

trwania. 

Redagowanie strony internetowej Osiedla w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzone jest przez 

pracowników Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na podstawie zarządzeń i 

przepisów wewnętrznych, wykonujących obowiązek wynikający z zapisu § 45 Statutu Osiedla 

Krzyżowniki-Smochowice. 

Redagowanie gazetki osiedlowej znajduje się, zgodnie z ustawą Prawo Prasowe, w kompetencjach 

powołanej Zarządzeniem Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (zgodnie z 

udzielonym pełnomocnictwem nr 699/2016/S.V), redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze 

Krzyżowniki-Smochowice”, określonego w uchwale Rady. 

Komunikacja z mieszkańcami, zgodnie z zapisami § 32 ust. 3 pkt 6 Rozdziału 2 „Zadania i organizacja 

Zarządu” Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, że do zadań Zarządu Osiedla 

należy w szczególności zapewnienie obiegu informacji między organami Osiedla a mieszkańcami, 

należy do zadań organu wykonawczego Osiedla, którym jest Zarząd Osiedla. 

Przedmiot i zakres powołanej Komisji Dialogu i Współpracy z Mieszkańcami znajduje się obecnie w 

zakresie kompetencji Organów i Urzędu Miasta lub innych podmiotów. Rada nie widzi podstaw do 

dalszej zasadności funkcjonowania Komisji Dialogu i Współpracy z Mieszkańcami. 

W związku z powyższym oraz § 28 ust. 3, pkt 5 i § 29 ust. 1 statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 
                            


