Protokół IV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
z dnia 12 maja 2015 r.

Punkt 1.
Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
Sesję otworzyła Pani Bożena Stradowska- Adamska, stwierdziła kworum (lista obecności zał. nr 1),
powołano protokolanta- Katarzyna Filipowska – WJPM Jeżyce. P. Stradowska-Adamska odczytała
zaproponowany porządek obrad (zał. nr 2), P. Stradowska zaproponowała dodanie jako pkt 6a
ewentualne podjęcie uchwały ws statusu rzeczki Krzyżanka, jako 6b podjęcie uchwały ws zmian w
planie wydatków Osiedla na rok 2015 po spotkaniu w ZDM, 6c podjęcie uchwały ws. diet, 6d
przywrócenia dyżuru strażnika miejskiego na Osiedlu głosowanie nad zmianą porządku obrad: za: 13,
przeciw:0, wstrzymało się:0
Punkt 2.
Podjęcie uchwały ws ustalenia składu Zarządu Osiedla – w związku z koniecznością zachowania
struktury Zarządu, która przewidywana jest w Statucie Osiedla, po konsultacjach z WJPM istnieje
konieczność zachowania w zarządzie następującej struktury : Przewodniczący Zarządu, Zastępcy
Przewodniczącego oraz członkowie; podjęto uchwałę ws. ustalenia składu Zarządu Osiedla - za: 13,
przeciw:0, wstrzymało się:0 - uchwała nr IV/18/VII/2015 (załącznik nr 3).
Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru członka Zarządu Osiedla, do komisji zgłosili się P. Elżbieta
Węgrzynowicz, P. Magdalena Ratajczak, P. Przemysław Polcyn głosowanie nad składem Komisji
Skrutacyjnej za:13 przeciw:0 wstrzymało się:0.
Przeprowadzenie głosowania na członka Zarządu: (dotarła 1 osoba 18.20) P. Bedyński zaproponował
kandydaturę P. Bożeny Siekańskiej – Żłobińskiej – (osoby spoza składu Rady) na członka Zarządu,
Komisja skrutacyjna odczytała protokół :
Wyniki głosowania:
Bożena Siekańska-Żłobińska: 11 głosów
Całkowita liczba oddanych głosów
14
Głosów ważnych
14
Głosów ważnych bez dokonania wyboru
3
Głosów nieważnych
0
W wyniku głosowania członkiem Zarządu została P. Bożena Siekańska-Żłobińska
Wynik wyborów odzwierciedla uchwała IV/19/VII/2015 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
(załącznik nr 4 ) oraz protokół Komisji skrutacyjnej ( załącznik nr 5), stanowiący integralną część tej
uchwały
Punkt 3.
Podjęcie uchwały ws. zaopiniowania projektu Uchwały rady Miasta Poznania ws. przystąpienia do
sporządzenia mpzp dla terenów w rejonie ul. Kościerzyńskiej i Sianowskiej; P. Stradowska
przypomniała, że Rada Osiedla poprzedniej kadencji zaopiniowała pozytywnie zamiar przystąpienia
do sporządzenie mpzp dla tego terenu, poinformowała o tym gdzie znajdują się 3 działki, o których
mowa, sprawa trafiła do komisji Rady Miasta do rozpatrzenia, P. Stradowska była na Radzie Miasta i
poprosiła o wycofanie tego punktu żeby przedstawić ten problem nowej Radzie Osiedla, na tym
terenie wnioskodawca chciałby prowadzić działalność handlową, wnioskodawca podkreśla, że mają
to być gabinety dentystyczne, P. Stradowska wnioskowałaby za tym aby uchwała z 31 marca nr
LIX/210/VI/13 z dnia 31 marca 2014 r., została uchylona z uwagi na nie dość wnikliwe zapoznanie się
z tym co ma tam powstać, odczytała treść uzasadnienia ; P. Rydzyńska (mieszkanka) poinformowała,
że na działce 48 przy ul. Kościerzyńskiej zostały wydane warunki zabudowy ma tam powstać pawilon

handlowy o pow.70 m2 będą tam składowane materiały ogrodnicze (gleba, nawozy sztuczne) i
uważa, że będzie to dużo bardziej uciążliwe dla okolicznych mieszkańców niż ta planowana przy ul.
Sianowskiej/Kościerzyńskiej, poprosiła o przekazanie kopii uchwały, radni rozpoczęli dyskusję, P.
Rydzyńska poprosiła radnych o uwzględnienie w swojej pracy również tego co będzie się działo na
działce przy Kościerzyńskiej, P. Stradowska wyjaśnił, że tam gdzie nie ma planu to nie będziemy się
starali wprowadzenie do osiedla usług dodatkowych aby zapobiec ich intensyfikacji, radni nie wiedzą
jakie są zamiary właściciela, w jej ocenie zamiar wybudowania gabinetu dentystycznego nie wymaga
uchwalania planu zagospodarowania, P. Sekulski również przyznał, że najgorsze jest to, że nikt
naprawdę nie wie co ma tam powstać, P. Leśniak dodał, że Rada powinna się skupić nad
procedowaniem planów tam gdzie ich nie ma a nie zmieniajmy tych istniejących jeśli nie ma ku temu
bardzo istotnych przesłanek dla szerokiego grona mieszkańców czy terenu , podjęto uchwałę w
sprawie negatywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Kościerzyńskiej i Sianowskiej ze wskazaniem, że traci moc uchwała LIX/210/VI/13 Rady Osiedla
Krzyżowniki-Smochowice z dnia 31 marca 2014 r. – za: 11, przeciw:0, wstrzymało się: 3 - uchwała nr
IV/20/VII/2015 (załącznik nr 6)

Punkt 4.
Podjęcie uchwały ws składów osobowych komisji problemowych; P. Stradowska odczytując komisję
problemową prosiła radnych aby zgłaszali swój akces do pracy w danej komisji: do składu komisji
planowania i rozwoju zgłosili się: Witold Puchalski, Robert Błoszyk, Elżbieta Węgrzynowicz, Dorota
Matkowska, Marek Leśniak, Andrzej Dłutkowski, Radosław Sekulski, Hanna Górzna-Kamińska,
Przemysław Polcyn; do składu komisji porządku i bezpieczeństwa zgłosili się: Witold Puchalski, Robert
Błoszyk, Magdalena Ratajczak, Dorota Matkowska, Przemysław Polcyn; do składu komisji ochrony
środowiska zgłosili się: Hanna Górzna-Kamińska, Marek Leśniak, Maciej Bedyński, Magdalena
Ratajczak, Dorota Matkowska, Robert Błoszyk; do składu komisji kultury, rekreacji i oświaty zgłosili
się: Hanna Górzna-Kamińska, Maciej Bedyński, Magdalena Ratajczak, Dorota Matkowska, Robert
Błoszyk, Witold Puchalski, Elżbieta Węgrzynowicz, Andrzej Dłutkowski, Radosław Sekulski, Robert
Radecki, Eugeniusz Gąsiorek; do składu komisji dialogu i współpracy z mieszkańcami zgłosili się:
Dorota Matkowska, Elżbieta Węgrzynowicz, Witold Puchalski, Przemysław Polcyn, Hanna GórznaKamińska, Maciej Bedyński, Magdalena Ratajczak; do składu komisji rewizyjnej powołuje się:
Magdalena Ratajczak, Radosław Sekulski, Robert Błoszyk, Przemysław Polcyn za: 14, przeciw:0,
wstrzymało się:0 - uchwała nr IV/21/VII/2015 (załącznik nr 7)

Punkt 5.
Podjęcie uchwały ws zadań powierzonych w zakresie remontów dróg i chodników, P. Leśniak omówił
procedurę przygotowania zestawienia, informacja o tym, że przygotowywany jest wykaz była
zamieszczona na stronie facebooka bo nie działała jeszcze strona oficjalna (P. Błoszyk dodał, że od
czasu kiedy zaczęła działać również zamieszczono tam informację), mieszkańcy też zgłaszali ulice w
trakcie dyżurów, odczytał przygotowane zestawienie, które będzie stanowiło załącznik do uchwały w
wyniku dyskusji usunięto z zestawienia ul. Łagowską - kładka na Krzyżance z uwagi na fakt, że jest to
inwestycja, w zakresie uzupełnienia dziur w nawierzchni Muszkowska/Karlińska/Lemierzycka/
Sułowska Zarząd przygotuje pismo do ZDM o interwencyjną naprawę dziur, wykreślono też ul.
Słupską z uwagi na to, że jest to ulica układu podstawowego za: 14, przeciw:0, wstrzymało się:0
uchwała nr IV/22/VII/2015 ( załącznik nr 8)

Punkt 6.
Podjęcie uchwały ws. wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych

powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na
obszarze Osiedla; P. Stradowska zgłosiła kandydaturę P. Polcyna, P. Błoszyka i swoją, P.
Sekulski zgłosił kandydaturę P. Dłutkowskiego, pracownik WJPM poinformował, że w uchwale
wskazuje się 1 osobę jako stałego przedstawiciela i 1 rezerwowego, P. Polcyn wycofał swoją
kandydaturę, P. Błoszyk wycofał swoja kandydaturę, pod głosowanie jako stałego przedstawiciela
poddano dwa nazwiska: B.Stradowska i A. Dłutkowski ; P. Dłutkowski zrezygnował z kandydowania –
nie przeprowadzono głosowania nad jego kandydaturą
Jako przedstawiciela rezerwowego P. Stradowska zaproponowała P. Błoszyka ; podjęcie uchwały ws.
wyznaczenia jako przedstawiciela podstawowego P. Bożeny Stradowskiej Adamskiej a jako
przedstawiciela rezerwowego P. Roberta Błoszyka za:10 przeciw:1, wstrzymało się: 3 uchwała nr
IV/23/VII/2015 ( załącznik nr 9)
Punkt 6a.
Podjęcie uchwały ws statusu rzeczki Krzyżanka –P. Stradowska wyjaśniła, że idea pojawienia się tego
punktu związana jest z tym, że pojawiają się zamienne nazwy na ciek Krzyżanka, są to różne statusy
cieku i rowu i inne uwarunkowania jeśli chodzi o utrzymanie takich rzeczek, P. Siekańska – Żłobińska
poinformowała, że na komisji dialogu obywatelskiego trwają rozmowy dot. rewitalizacji Krzyżanki,
przygotowana jest koncepcja i zgodnie z nią chciałaby aby Krzyżanka zachowała status cieku i żeby
tereny zielone zostały zachowane jak w koncepcji żeby ich nie zabudowywać, powinna Rada zrobić
wszystko aby Krzyżanka została ciekiem a nie rowem melioracyjnym, P. Rydzyńska poinformowała, że
ma stanowisko kilku instytucji, które informują, że Krzyżanka jest rowem melioracji szczegółowej
zarządzanym przez Wydział Ochrony Środowiska UMP, Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP
również w piśmie potwierdził, że rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie zalicza się
do urządzeń melioracji wodnej szczegółowych i w myśl ustawy utrzymanie urządzeń melioracji
wodnej należy do właścicieli gruntów, Stowarzyszeniu Krzyżanka zależy aby nazywać rów zgodnie z
urzędowymi zapisami , używanie różnych nazw wiąże się z innymi obowiązkami dla właścicieli działek,
przez które przepływają jakiegoś rodzaju wody np. dot. ogrodzenia, Krzyżanka nie jest rzeczką, to jest
rów, który właściciel ma prawo ogrodzić, używając różnorodnego słownictwa dochodzi do wielu
kontrowersji, dlatego wnosi do Rady aby posługiwała się terminologią zgodną z prawem czyli rów
melioracyjny szczegółowy, właściciele tych działek nad Krzyżanką wnoszą o to aby mieć prawo do
zagospodarowania tych działek jako przydomowych ogrodów, (1 osoba wyszła) P. Stradowska uznała,
że w związku z wieloma aspektami rozpatrywania sprawy Krzyżanki wnosi o zmianę porządku obrad i
odstąpienie od głosowania nad tą uchwałą i zwołanie połączonych komisji ochrony środowiska i
komisji rozwoju – za zmianą porządku obrad za: 12 przeciw: 1 wstrzymało się: 0
Punkt 6b.
Podjęcie uchwały ws. zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2015 – P. Leśniak zreferował
spotkanie, w którym uczestniczył razem z P. Puchalskim w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych,
które ZDM przyjął od Rady Osiedla do realizacji, wystąpiły jednak okoliczności, które ZDM chciał
omówić z przedstawicielami Rady aby uzgodnić zakres realizacji; w związku z tym zaproponowano
aby środki finansowe w wysokości 3.200,00 zł zaoszczędzone na zadaniu „wykonanie projektu
chodnika ul. Wejherowskiej od ul. Starogardzkiej do ul. Pniewskiej” przeznaczyć na zadanie
„wykonanie projektu fragmentu chodnika łączącego istniejący chodnik wzdłuż ulicy Gorajskiej w celu
połączenia go z projektowaną ścieżką rowerową w kierunku Ogrodów”; ze względu na konieczność
zmiany planu miejscowego, oraz konieczność wykupu działek pod chodniki od prywatnych właścicieli
rezygnuje się z realizacji „projektu i wykonania przejścia od przystanku do ul. Wejherowskiej” na
kwotę 10.000,00 zł, mieszkańcy obecni na sesji zgłosili potrzebę budowy chodnika na Wejherowskiej,
P. Leśniak wyjaśnił, że taką informację uzyskano z ZDM, że część działek jest prywatnych dlatego na
chwilę obecną nie ma możliwości realizacyjnych, w ramach realizacji zadania "koncepcja
dostosowania ul. Pniewskiej na odc. Dąbrowskiego - Wejherowska do ruchu pieszych", na kwotę

14.818,00 zł, odstępuje się od porozumienia z właścicielem działki 2/4 i 2/5, wnioskując o wykonanie
nawierzchni utwardzonej w granicach działki 11/3 (działka drogowa) i wygrodzenie części dla
pieszych o szerokości 1,5 m z oznakowaniem poziomym, mieszkanka poinformowała, że Lidl
zadeklarował, że wybuduje chodnik wzdłuż ul. Pniewskiej, mieszkanka zapytała czy są zaplanowane
środki na budowę chodnika na Wejherowskiej, pracownik WJPM poinformował jakie zadania zostały
zaplanowane przez Radę w zakresie dróg na 2015,(3 osoby wyszły) mieszkaniec zgłosił konieczność
wymalowania pasów na ul. Wejherowskiej/Pniewskiej – zobowiązano Zarząd do przygotowania
pisma w tej sprawie, zgłosił też potrzebę ustawienia znaku skrzyżowanie równorzędne na ul.
Pniewskiej, mieszkaniec przekazał pismo z postulatami w zakresie spraw drogowych z prośbą o
włączenie go do protokołu (załącznik nr 10), po zakończeniu dyskusji podjęto uchwałę odczytaną
przez P. Stradowską za: 10 przeciw:0 wstrzymało się: 0 uchwała nr IV/24/VII/2015 ( załącznik nr 11)

Punkt 6c
Podjęcie uchwały ws. diet – za: 9 przeciw:1 wstrzymało się: 0 uchwała nr IV/25/VII/2015 ( załącznik
nr 12).
Punkt 6d
Podjęcie uchwały o wystąpienie do Prezydenta Miasta z wnioskiem o przywrócenie dyżurów
strażnika osiedlowego – radni uznając potrzebę przywrócenia stałych dyżurów strażnika na osiedlu,
który na bieżąco będzie miał kontakt zarówno z radnymi jak i mieszkańcami bo system ten bardzo
dobrze funkcjonował za: 10 przeciw: wstrzymało się: uchwała nr IV/26/VII/2015 ( załącznik nr 13).
Punkt 7
Komunikaty: brak
Punkt 8
Wolne głosy i wnioski:
- omówienie spraw – Zielony Poznań
- odpowiedź dla UKS Smoki
- przypomnienie o szkoleniach tematycznych
- zaproszenie dla Przewodniczącej Rady przez Zakład Lasów Poznańskich w sprawie terenów
po szkółce – jeśli komuś pasuje to Przewodnicząca zaprasza do udziału, przy okazji chce
poruszyć sprawę Przytocznej, P. Bedyński poinformował, że tereny są uporządkowane jest
posprzątane, gruz usunięto a w kwestii placu zabaw jest utrzymywany, pozostaje sprawa
urządzeń zabawowych
- P. Siekańska zgłosiła potrzebę podjęcia uchwały ws. zmiany mpzp z „park golfowy” na „park
leśny”
- informacja o spotkaniu ws. budżetu obywatelskiego
- P. Najewska (mieszkaniec) – przybliżyła radnym sprawy prowadzone przez Stowarzyszenie na
rzecz budowy ulic Łagowskiej, Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej w kontekście środków
finansowych przez Radę Osiedla (10 tys.zł) prosząc o pomoc i udział w spotkaniu
przedstawicieli Stowarzyszenia z Radą i ZDM
- lustro na wiadukcie Santocka – odpowiedź ZDM
- układ komunikacyjny wokół szkoły – P. Leśniak przygotuje w sprawie pismo do ZDM
Punkt 9
Zamknięcie sesji
Na tym protokół zakończono

