
 

UCHWAŁA NR LIII/248/VII/2017 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 2 października 2017 r. 

 

w sprawie powołania Doraźnej Komisji do spraw budowy Osiedlowego Domu Kultury, określenia 

 zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego. 

 
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. poz. 5172), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Doraźną Komisję do spraw budowy Osiedlowego Domu Kultury. 

§ 2 

Do zakresu zadań Komisji należą wszelkie sprawy dotyczące przygotowania budowy Osiedlowego Domu 

Kultury, w szczególności: 

1) określenie stanu uregulowania stosunków własnościowych nieruchomości gruntowych położonych w 

granicach Osiedla Krzyżowniki-Smochowice mogących być wykorzystanych do budowy; 

2) opracowanie koncepcji projektu budowlanego Osiedlowego Domu Kultury; 

3) opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia wraz ze źródłami finansowania, w tym pozyskiwania 

inwestorów chcących uczestniczyć w tym przedsięwzięciu; 

4) prowadzenie konsultacji i składanie wniosków, w zakresie działań Komisji, do Prezydenta Miasta 

Poznania i podległych mu jednostek w celu powstania Osiedlowego Domu Kultury. 

§ 3 

Do składu Doraźnej Komisji do spraw budowy Osiedlowego Domu Kultury powołuje się: 

1. Krzysztof Kruszka 

2. Marek Leśniak 

3. Radosław Sekulski 

4. Bożena Stradowska-Adamska 

5. Elżbieta Węgrzynowicz 

§ 4 

Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu dokona podziału pełnionych funkcji w komisji. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 3. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

  

 

w sprawie powołania Doraźnej Komisji do spraw budowy Osiedlowego Domu Kultury, określenia zakresu jej 

działania i ustalenia składu osobowego. 

 

 

W związku z § 28 ust. 3 pkt 5 oraz § 29 ust. 1 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, że Rada może 

powoływać ze swojego grona doraźne komisje problemowe, dla wykonywania zadań Osiedla, określając przedmiot i 

zakres ich działania, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 


