
UCHWAŁA NR II/11/VIII/2019 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 6 maja 2019 r. 

 

w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do dokonywania przeglądów 

obiektów na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 4 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 

1. Na okres kadencji Rady wyznacza się p. Marię Najewską na stałego przedstawiciela 

Osiedla do dokonywania przeglądów obiektów na terenach przekazanych Osiedlu do 

korzystania. 

2. W przypadku nieobecności p. Marii Najewskiej wyznacza się p. Macieja Bedyńskiego na 

przedstawiciela Osiedla do dokonywania przeglądów obiektów na terenach 

przekazanych Osiedlu do korzystania. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

 

w sprawie  wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do dokonywania przeglądów obiektów 

na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania. 

 
 

W związku z faktem, że Osiedle Krzyżowniki-Smochowice ma pod swoją opieką tereny rekreacyjne 

przekazane do korzystania, wskazała osoby, które poza Przewodniczącym Zarządu z ramienia Osiedla 

będą na bieżąco zajmowały się współpracą z Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta jak  

i  firmami  zajmującymi  się  utrzymaniem  porządku  i  czystości  na  nich.  Pani  Maria Najewska posiada 

bogatą wiedzę z zakresu prawa budowlanego co w opinii Rady jest wiedzą przydatną we wskazanym 

zakresie. Pan Maciej Bedyński w poprzedniej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu dzięki 

czemu zna specyfikę zajmowania się terenami sportowymi co pozwoli na wprowadzenie nowego Zarządu 

we wszystkie działania związane z opieką nad obiektami. 

Mając na uwadze zapisy § 8 pkt 8 stanowiącego, że do zadań Osiedla  należą  działania  dotyczące  

obszaru  Osiedla  w  zakresie  dbałości  o  mienie  miasta oraz w  związku z § 28 ust. 1 i § 9 ust. 1 pkt 4 

Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności 

poprzez zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu do zarządzania i korzystania, podjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


