
UCHWAŁA NR II/8/VIII/2019 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 6 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę w składzie redakcji 

 czasopisma osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-Smochowice”. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 8 pkt 1 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 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o odwołanie p. Krzysztofa Kruszki i p. Elżbiety 

Węgrzynowicz ze składu redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-

Smochowice”. 

  

§2 

1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o powołanie p. Macieja Bedyńskiego 

i p. Henryka Lubawego do składu redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-

Smochowice”. 

2. Oświadczenie p. Macieja Bedyńskiego i p. Henryka Lubawego dotyczące realizowania 

zadań związanych z przygotowaniem materiałów do publikacji stanowią załączniki do 

niniejszej uchwały. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE” 

  

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę w składzie redakcji 

 czasopisma osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-Smochowice”. 

 

 

Na  podstawie  Art.  25  ust.  1 Ustawy  z  dnia  26  stycznia  1984  roku  Prawo  Prasowe  redakcją 

kieruje redaktor naczelny. Redaktor naczelny, zgodnie z Art. 25 ust. 4 odpowiada za treść 

przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe 

redakcji w granicach określonych w statucie lub właściwych przepisach. 

W związku z zapisami Art. 38 ust. 1, że odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane 

opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali 

opublikowanie tego materiału, nie wyłączając odpowiedzialności wydawcy oraz że w zakresie 

odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna, skutkując 

odpowiedzialnością prawną i majątkową osób będących w składzie redakcji, zasadnym jest aby osoby 

wchodzące w skład kolegium redakcyjnego posiadały wzajemne zaufanie do podejmowanych 

czynności przez poszczególnych członków redakcji. 

Z uwagi na powyższe, Rada wnioskuje o odwołanie p. Krzysztofa Kruszki i p. Elżbiety Węgrzynowicz 

ze składu redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-Smochowice” oraz powołanie p. 

Macieja Bedyńskiego i p. Henryka Lubawego do składu redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze 

Krzyżowniki-Smochowice”. 

Skład redakcji po zmianie: 

1. p. Magdalena Ratajczak - redaktor naczelny, 

2. p. Maciej Bedyński, 

3. p. Henryk Lubawy, 

4. p. Dorota Matkowska, 

5. p. Przemysław Polcyn, 

6. p. Witold Puchalski. 

Mając na uwadze powyższe oraz w świetle § 28 ust. 1 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

stanowiącego, że do zadań Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla 

w powiązaniu z § 8 pkt 1 Statutu, zgodnie z którym do zadań Osiedla należą działania dotyczące 

obszaru Osiedla w zakresie tworzenia więzi lokalnych, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne 

 

 


