
Protokół Nr 8 Komisji Rewizyjnej 

przy Radzie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

 

W dniu 21-12-2015 Komisja Rewizyjna, działając na podstawie Uchwały Nr II/5/VII/2015 Rady Osiedla 
Krzyżowniki-Smochowice (dalej ROKS) z dnia 20.04.2015, Uchwały Nr IV/21/VII/2015 ROKS z dnia 12.05.2015, 
Uchwały Nr VIII/51/VII/2015 ROKS z dnia 14.07.2015 oraz Uchwały Nr XI/62/VII/2015 ROKS z dnia 14.09.2015, 
spotkała się w Pierogarnii „Cynamon”, Poznań ul. Sułowska 8 w sprawach: 
 

1. powołania Uchwałą ROKS składu redakcyjnego gazetki osiedlowej pt. „Nasze Krzyżowniki-Smochowice” i 
podstawy prawnej do realizacji zadań redakcji w organizacji procesu jej przygotowania (zbieranie, 
ocenianie, opracowanie materiałów do publikacji) w świetle Zarządzenia Nr 484/2013/P Prezydenta 
Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2013r. oraz braku wydania nowego Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Poznania w sprawie powołania składu redakcyjnego gazetki osiedlowej w związku z wydaniem nowych 
Zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania w przypadku redakcji innych, wybranych Osiedli (przykład 
Zarządzenie Nr 516/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 lipca 2015r.) 

 
2. treści Zarządzenia Nr 26/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie 

współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z 
jednostkami pomocniczymi miasta – osiedlami w zakresie: 

a. zobowiązania Wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do zgłaszania 
przedstawiciela osiedla do komisji, 

b. zobowiązania do ustaleń w formie protokołu lub notatki wzajemnych praw i obowiązków 
związanych z realizacją zadania jeżeli zadanie to finansowane jest ze środków będących w 
dyspozycji Osiedla, 

c. obowiązkowego (poprzez protokolarne ustalenia) uczestniczenia przedstawicieli osiedla w 
komisjach odbioru robót również w randze członka komisji, a nie wyłącznie obserwatora, 

d. zobowiązania wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do udzielania 
odpowiedzi na pisma osiedli w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu pisma w 
świetle braku odpowiedzi na pisma Rady Osiedla i Zarządu Osiedla kierowane do jednostek 
organizacyjnych Miasta Poznania, 

e. zobowiązania Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, w porozumieniu z Dyrektorem WJPM, do 
monitorowania wykonania obowiązku wynikającego z §8 ust.2. wspomnianego Zarządzenia 
wprowadzającego obowiązek na Wydziały i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do 
wprowadzenia w swoich regulaminach organizacyjnych lub innych aktach regulujących 
organizacje tych jednostek, zadań związanych z współdziałaniem z Osiedlami wraz ze 
wskazaniem stanowisk pracy odpowiedzialnych za właściwą ich realizacje. 

 
3. w związku z wydanym Zarządzeniem Nr 791/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 listopada 

2015r. wydanym na podstawie art. 5a, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym oraz § 5 pkt 2 uchwały Nr LXXX/1200/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 
listopada 2010 r. oraz pismem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (WJPM-
II.0120.3.2015) analiza treści projektów Statutów Osiedli oraz projektu załącznika Nr 43 do Uchwały 
Rady Miasta Poznania stanowiącego projektowany załącznik Nr 2 do Statutu Osiedla w stosunku do 
obecnie odpowiednio obowiązujących przepisów wraz z przyjęciem od członków Rady Osiedla wniosków 
i zastrzeżeń w celu przedstawienia propozycji zmian ROKS i wnioskowania, poprzez WJPM, w formie 
Uchwały ROKS, o ich włączenie do dalszych prac legislacyjnych przez Miasto Poznań. 

 
 
 



 
W spotkaniu Komisji poza jej członkami uczestniczył jeden radny (bez prawa głosowania).  
Komisja w oparciu o przeprowadzone analizy materiałów i dyskusje ustaliła odnośnie: 

1. skierowanie zapytania do pracownika WJPM w przedmiotowej sprawie z prośbą o wyjaśnienie, 
2. przekazanie Zarządowi Osiedla treści wspomnianego Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w celu 

właściwego egzekwowania uprawnień Osiedla względem wydziałów i kierowników jednostek 
organizacyjnych Miasta, 

3. przekazanie przez Przewodniczącego Komisji w terminie nie krótszym niż 4 dni przed planowaną, 
najbliższą sesją zwyczajną ROKS wszystkim radnym ogólnego porównania projektu statutu wraz z 
załącznikami do obecnie obowiązującej wersji z prośbą o przygotowanie zastrzeżeń do przedstawionych 
projektów i proponowanych poprawek. 

 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
………(-) Przemysław Polcyn ………..….    …(-) Przemysław Polcyn …….. 
Przewodniczący posiedzenia Komisji     Protokolant 

Podpisy członków Komisji:  

 
 
Robert Błoszyk  ………(podpis)………….  Przemysław Polcyn ………(podpis)…………. 

 

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

Podpisy pozostałych osób:  

 

 
………(podpis)………….    ……………………………….   ………………………………. 
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