
Protokół Nr 6 Komisji Rewizyjnej 

przy Radzie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 
 

W dniu 22-08-2015 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 Projektu Regulaminu Rady Osiedla określającego zasady i tryb pracy Rady i jej 
komisji. 
Przewodniczący Komisji poinformował członków komisji o przedstawieniu treści Wstępnego Projektu Regulaminu 
Rady Osiedla na IX sesji Rady Osiedla, która odbyła się w dniu 04-08-2015. 
Radnym uczestniczącym w sesji treść Wstępnego Projektu Regulaminu Rady Osiedla została przekazana w formie 
papierowej na sesji. Niezależnie od uczestnictwa w sesji wszyscy radni otrzymali w dniu 05-08-2015, na adres 
e-mail’owy (Imię.Nazwisko@rada.org.pl) utworzony na potrzeby pełnienia funkcji Radnego Rady Osiedla 
Krzyżowniki-Smochowice, pełny tekst Wstępnego Projektu Regulaminu Rady Osiedla. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że Rada Osiedla przyjęła wniosek Komisji 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. 
W dniu 19-08-2015 przewodniczący Komisji wysłał w formie elektronicznej do wszystkich radnych przypomnienie 
o ustaleniach zawartych na sesji oraz informację, że wnioski można składać, w przedłużonym terminie, do dnia 
spotkania Komisji, czyli 22-08-2015 godziny 09:00, w siedzibie Rady Osiedla. 
Do dnia rozpoczęcia spotkania Komisji Rewizyjnej (jak wyżej): 

 drogą e-mail’ową wpłynął jeden wniosek (wielopunktowy) 
 drogą doręczenia osobistego wpłynęły dwa wnioski (wielopunktowe) 

Obecni członkowie Komisji po przeanalizowaniu treści złożonych wniosków oraz zapisów Wstępnego Projektu 
Regulaminu Rady Osiedla ustalili treść proponowanego Regulaminu wraz z wyróżnieniem tekstu w przypadku 
punktów, co do których zostały zgłoszone wnioski o zmianę. 
W celu zachowania przejrzystości tekstu ustalono: 

 treść wersji pierwotnej, przedstawionej radnym na sesji w dniu 04-08-2015, zaznaczona została w 
kolorze czarnym, 

 propozycje wykreśleń oznaczono kolorem niebieskim z podkreśleniem 
 propozycje dopisane oznaczono kolorem niebieskim 
 błędy pisarskie w treści zostały poprawione bez wskazania 

Treść Projektu Regulaminu Rady Osiedla, wraz z naniesionymi poprawkami z treści wniosków, stanowi załącznik 
do protokołu. 
Członkowie komisji proponują aby osoby, które złożyły wnioski o zmianę treści Regulaminu, zostały zaproszone 
na kolejne spotkanie Komisji w celu przedyskutowania wnioskowanych zmian i przyjęcia wersji dokumentu, 
którego treść będzie zaopiniowana przez Komisję Rewizyjną i przedstawiona Radzie Osiedla. 
Ustalono, że kolejne spotkanie Komisji wraz z osobami zgłaszającymi poprawki, w sprawie projektu Regulaminu 
Rady Osiedla zwołane będzie w najbliższym możliwym terminie, po jego uzgodnieniu wraz z zaproszonymi. 
Na tym protokół zakończono. 
 
Podpisy członków Komisji: 

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

 

Magdalena Ratajczak …………nieobecna……….   Radosław Sekulski ……..… podpis ……………. 


