
UCHWAŁA NR LXVIII/313/VII/2018 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie rozwiązania Komisji Rewizyjnej. 

 
Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 5 oraz § 29 ust. 2 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. poz. 

5172), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rozwiązuje się Komisję Rewizyjną. 

 

§ 2 

Wnioskuje się do Komisji Rewizyjnej o pisemne sprawozdanie z działalności komisji w całym zakresie 

powierzonych jej zadań. 

 

§ 3 

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 6. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady za wyjątkiem postanowień § 2, które powierza 

się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

 

 

w sprawie rozwiązania Komisji Rewizyjnej. 

 

Komisja Rewizyjna 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. 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej został ustalony uchwałą Nr IV/21/VII/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie 

powołania składów komisji problemowych Rady. 

Uchwałą Nr VIII/51/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady 

oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania zmieniono przedmiot i zakres działania Komisji Rewizyjnej na 

„do spraw zgodności działań Zarządu z obowiązującym prawem”. 

Komisja Rewizyjna skierowała wniosek do Rady Osiedla o rozwiązanie Komisji Rewizyjnej. 

Rada przychyla się do wniosku Komisji Rewizyjnej potwierdzając brak podstaw do dalszej zasadności funkcjonowania 

Komisji Rewizyjnej. 

W związku z powyższym oraz § 24 ust. 3 i § 29 ust. 1 i 2 statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice oraz § 41 ust. 1 i 3 

Regulaminu Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącymi odpowiednio, że szczegółowy tryb pracy Rady i jej 

komisji Rada może określić w odrębnym regulaminie, Rada może powoływać ze swojego grona stałe komisje 

problemowe, dla wykonywania zadań Osiedla, Komisje podlegają Radzie i składają jej sprawozdania ze swojej 

działalności oraz że Komisje na wniosek Rady składają Radzie pisemne sprawozdanie z działalności w ciągu 30 dni 

od daty wniosku i Komisje stałe w przypadku ich rozwiązania składają Radzie pisemne sprawozdanie podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 


