
Protokół Nr 5 Komisji Rewizyjnej 

przy Radzie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

 

W dniu 03-08-2015 Komisja Rewizyjna, realizując Uchwałę Nr VII/46/VII/2015 Rady Osiedla 
Krzyżowniki-Smochowice z dnia 7 lipca 2015 roku, spotkała się w siedzibie Rady Osiedla w sprawie 
kontynuacji prac związanych z opracowaniem Wstępnego Projektu Regulaminu Rady Osiedla 
określającego zasady i tryb pracy Rady i jej komisji. 
Obecni członkowie komisji po przeanalizowaniu treści zapisów Wstępnego Projektu Regulaminu Rady 
Osiedla wnieśli kilka poprawek stylistycznych oraz dokonali zmiany kolejności niektórych paragrafów i 
punktów w celu usystematyzowania i poprawy przejrzystości treści całego dokumentu. 
Treść Wstępnego Projektu Regulaminu Rady Osiedla stanowi załącznik do protokołu. 
Komisja upoważniła Przewodniczącego Komisji do przedstawienia treści Wstępnego Projektu 
Regulaminu Rady Osiedla na najbliższej sesji Rady Osiedla celem konsultacji z wszystkimi radnymi. 
Radnym uczestniczącym w sesji treść zostanie przekazana w formie papierowej i dodatkowo 
elektronicznej na adres e-mail’owy (Imię.Nazwisko@rada.org.pl) utworzony na potrzeby pełnienia 
funkcji Radnego Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
Radnym nie uczestniczącym w sesji treść zostanie przekazana w formie elektronicznej na adres e-
mail’owy (Imię.Nazwisko@rada.org.pl) utworzony na potrzeby pełnienia funkcji Radnego Rady Osiedla 
Krzyżowniki-Smochowice. 
Komisja wnioskuje do Rady Osiedla aby każdy z radnych w terminie 14 dni od chwili otrzymania treści 
Wstępnego Projektu Regulaminu Rady Osiedla zgłosił w formie papierowej na ręce Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej lub elektronicznie na adres rewizyjna@rada.org.pl wnioski zmian treści Regulaminu 
w formie przyjętej dla działań komisji sejmowych lub oświadczył, że nie wnosi poprawek. 
Taki sposób procedowania umożliwi na kolejnej sesji Rady Osiedla ewentualne przyjęcie treści 
Regulaminu bez szczegółowego procedowania każdego z paragrafów i punktów. 
Uzgodniono, że Przewodniczący Komisji przygotuje do następnego spotkania Komisji zestawienie 
propozycji zmian przedstawione przez radnych. 
Ustalono, że kolejne spotkanie Komisji, w sprawie projektu Regulaminu Rady Osiedla zwołane będzie 
po otrzymaniu informacji od wszystkich radnych. 
Na tym protokół zakończono. 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

Robert Błoszyk  …………podpis…………….  Przemysław Polcyn ………… podpis ……………. 

 

 

Magdalena Ratajczak ………… podpis …………….  Radosław Sekulski ………nieobecny…………. 


