
UCHWAŁA NR LXX/319/VII/2018 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 2 lipca 2018 r. 

 

w sprawie rozwiązania Komisji Planowania i Rozwoju oraz zmiany określenia przedmiotu i zakresu 

działania oraz uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku i Bezpieczeństwa. 

 
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 Planowania i Rozwoju. 

§ 2 

Wnioskuje się do Komisji Planowania i Rozwoju 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 wprowadza się zmianę w 

§ 1, polegającą na: 

1) wykreśla się ust. 1; 

2) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Komisję planowania, rozwoju, porządku i bezpieczeństwa - 

do spraw planowania przestrzennego, inwestycji miejskich na terenie osiedla, utrzymania 

infrastruktury osiedla, utrzymania czystości na osiedlu, współpracy z Policja i Strażą Miejską”. 

 

§ 4 

Uzupełnia się skład osobowy Komisji Planowania, Rozwoju, Porządku i Bezpieczeństwa o radnego: 

1) Andrzeja Dłutkowskiego 

2) Hannę Górzną-Kamińską 

3) Marka Leśniaka 

4) Radosława Sekulskiego 

5) Elżbietę Węgrzynowicz 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się w zakresie: 

1) Komisji Planowania i Rozwoju - Przewodniczącemu Komisji Planowania i Rozwoju; 

2) Uzupełnienia składu osobowego Komisji Planowania, Rozwoju, Porządku i Bezpieczeństwa - 

Przewodniczącemu Rady. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

  

 

w sprawie rozwiązania Komisji Planowania i Rozwoju oraz zmiany określenia przedmiotu i zakresu działania 

oraz uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku i Bezpieczeństwa. 

 

W związku z zaistniałą praktyką gdzie zagadnienia Komisji Planowania i Rozwoju oraz Komisji Porządku i 

Bezpieczeństwa, jako zbliżone, procedowane są w praktyce w zbliżonych składach osobowych, Rada nie widzi 

podstaw do dalszej potrzeby funkcjonowania tych komisji jako oddzielnych ciał kolegialnych i podejmuje decyzje o ich 

połączeniu. Rada pragnie po rozwiązaniu Komisji Planowania i Rozwoju uzyskać informacje o dokonanych 

ustaleniach i innych dokumentach opracowanych lub będących w posiadaniu komisji w zakresie zadań tej komisji. 

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. 

 


