Protokół VII Sesji Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice
z dnia 7 lipca 2015 r.
Punkt 1.

Sesję otworzyła Pani Bożena Stradowska- Adamska, stwierdziła kworum (lista obecności
załącznik nr 1), powołano protokolanta- Katarzyna Filipowska – WJPM Jeżyce. P.
Stradowska-Adamska odczytała zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2), P.
Polcyn poprosił o dodanie do porządku obrad jako pkt 6a, 6b, 6c, 6d, podjęcie uchwał:
ws. wyznaczenia przedstawicieli osiedla do kontaktów i uczestniczenia w komisjach odbioru
robót w zakresie realizacji zadań powierzonych osiedlom i zadań ujętych w planie wydatków
Osiedla,
- ws. uzupełnienia składów komisji
- ws.diet
- ws. projektu Regulaminu Rady Osiedla
P. Stradowska – Adamska w związku z obecnością gości zaproponowała aby punktu 8 część
sprawy dotyczącej Kaskady przenieść jako pkt 2a oraz aby przed uchwałami dać się
wypowiedzieć obecnym na sesji mieszkańcom jako pkt 2b
głosowanie nad zmianą porządku obrad za: 11, przeciw:0, wstrzymało się:0
Punkt 2.
Zaprzysiężenie Pana Krzysztofa Kruszki – radny złożył ślubowanie
Punkt 2a.
W związku z obecnością przedstawicielki mieszkańców, która chciała złożyć wniosek do Rady w
sprawie działalności kulturalnej na Osiedlu zmieniono porządek obrad i oddano jej głos przed
sprawą Kaskady za : 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, Pani reprezentująca grupę mieszkańców
stwierdziła, że warto wrócić do wydarzeń, które działy się na osiedlu w przeszłości tj. wydarzeń
kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych, które przyczyniłyby się do integracji grup na osiedlu,
jako członek Rady Rodziny Dużej przy Prezydencie Miasta wie, że w mieście będą realizowane
programy i projekty dotyczące rodziny, jest bardzo dużo aktywności dla rodzin ale brakuje
odpowiedniej infrastruktury dla tego typu wydarzeń, chciałaby aby takie rzeczy miały miejsce
również na Osiedlu a nie tylko w centrum miasta, poprosiła radnych aby rozważyli powstanie
centrum kulturalnego na Osiedlu aby odbywały się promocje książek, spotkania z autorami;
następnie P. Błoszyk przedstawił P. Katarzynę Apelt, która zabrała głos ws.Kaskady,
poinformowała radnych, że od lat działa na rzecz ochrony Jeziora Kierskiego, wyjaśniła, że jest po
spotkaniu z Z-cą Prezydenta P. Wudarskim i chciałaby przedstawić swoje argumenty dotyczące
projektu zagospodarowania Kaskady przedstawiony przez inwestora radnym na spotkaniu, w jej
ocenie rozbudowa ośrodka nie powinna mieć miejsca z kilku powodów a mianowicie: 1.
procedowanie i uchwalanie mpzp „Otoczenie jeziora Kierskiego”, który w jej ocenie zabezpiecza
jezioro przed intensywna zabudową (dotarła 1 osoba), należy mieć świadomość, że jak mpzp
zostanie otwarty dla Kaskady to inni inwestorzy też będą tego chcieli a podkreśliła, że nie da się
rozbudować Kaskady bez zmiany mpzp, ten projekt inwestora ma doprowadzić do wejścia w
skarpę Jez.Kierskiego choć mógłby rozbudować ośrodek w oparciu o istniejący plan np.
rozbudowując go w górę, 2. od 8 lat mieszkańcy przy tworzeniu mpzp walczyli o nie ingerowanie
w skarpę i to kolejny argument, 3. patrząc na to co inwestor ma na wyłączność, na to, że może
podnieść zabudowę nawet o 2 m czyli zwiększyć intensywność zabudowy w takim stanie i przy
obowiązującym mpzp to w jej ocenie nie ma konieczności otwierania tego planu; P. Stradowska
wyjaśniła, że przedmiotem spotkań z inwestorem nie była kwestia rozbudowy ośrodka a jedynie
sprawa dzierżawy plaży miejskiej, którą chciałby dzierżawić 10 lat, już Rada Osiedla poprzedniej
kadencji nie zgadzała się na tak długi okres sugerując aby były to maksymalnie 3 lata dzierżawy
odbyły się spotkania w WGN, a w ostatnim czasie radni przeprowadzili wizję w terenie aby
sprawdzić dostęp do plaży dla mieszkańców, jednak podkreśliła, że przedmiotem spotkania z
właścicielem Kaskady nie była kwestia zmiany mpzp a jedynie dzierżawa plaży i dostęp do plaży
-

dla mieszkańców; P. Apelt podkreśliła, że ich stowarzyszenie naciska na władze miasta aby nie
oddawać w dzierżawę plaż osobom prywatnym (dotarły 2 osoby), P. Błoszyk poprosił o ścisłą
współpracę stowarzyszenia z Rada Osiedla
Punkt 2b.
Obecna na sesji P. Jastrzębska zabrała głos w imieniu mieszkańców ul. Budzyńskiej i
Białośliwskiej, złożyła na ręce Przewodniczącego Zarządu pismo mieszkańców ws. stanu
nawierzchni tych dwóch ulic, odczytała też zgłoszenie do prokuratury bo od lat walczą jako
mieszkańcy o odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych gdyż ZDM nie wywiązał się z
umów zawartych ze Stowarzyszeniem na rzecz budowy tych ulic; wyjaśniła, że nie ma w tych
ulicach kanalizacji burzowej a prawo ochrony środowiska nie pozwala wpuszczać wód opadowych
do kanalizacji sanitarnej, poprosiła Radę Osiedla w imieniu mieszkańców o pomoc w
doprowadzeniu do odtworzenie nawierzchni utwardzonej i budowę nawierzchni bez udziału
finansowego mieszkańców, którzy opłacili kanalizację deszczową – proszą o interwencję u
Dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni, sprawę i dokumentację rozezna P. Leśniak i o dalszych
czynnościach informować będzie mieszkańców na dyżurze Zarządu Osiedla ( 1 osoba wyszła)
Punkt 3.
Podjęcie uchwały ws wpłat za korty tenisowe za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 Uchwała
VII/39/VII/2015 (załącznik nr 3).
Punkt 4
Podjęcie uchwały ws. zmiany redaktora naczelnego gazetki oraz zespołu redakcyjnego,
zaproponowano aby redaktorem naczelnym została P. Węgrzynowicz a do zespołu redakcyjnego
zgłosili się: P. Matkowska, P. Polcyn, P.Stradowska-Adamska, P. Kruszka (1 osoba wróciła) za: 15,
przeciw: 0, wstrzymało się: 0 Uchwała VII/40/VII/2015 (załącznik nr 4).
Punkt 5.
Podjęcie uchwały ws. zaopiniowania projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Wejherowskiej na
odcinku od ul. Pniewskiej do ul. Drogowców przedstawionego przez NAP-PROJEKT Michał Kruger,
Rafał Tomczak s. c. (2 osoby wyszły) – P. Leśniak odczytał projekt uchwały o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu chodnika ul. Wejherowskiej z następującymi uwagami , że kostka na
chodniku powinna być bezfazowa, wzdłuż chodnika należy zaprojektować linię w czerwonym
kolorze wzdłuż krawężnika od ulicy o szer.20 cm tak jak na ul. Kościerzyńskiej, uzupełnić
oznakowanie na projekcie organizacja ruchu o pasy na jezdni, przejścia dla pieszych oznakowanie
pionowe, P. Leśniak poinformował też mieszkańców z okolic ul. Wejherowskiej obecnych na sesji,
że w ZDM pojawiła się już kwestia realizacji tego chodnika, poprosił aby ZDM znalazł środki na
jego zrealizowanie, pracownik ZDM ma poinformować czy znajdą środki własne na jego
wykonanie, poinformuje mieszkańców za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 uchwała
VII/41/VII/2015 (załącznik nr 5).
Punkt 6.
Podjęcie uchwały ws. przystąpienia Osiedla do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
osiedli na 2016 rok - ( 2 osoby wróciły) P. Matkowska omówiła pomysł złożenia wniosku o grant
na zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Maszewską / Myśliborska / Brodnicka / Lubowska i
zlokalizowanie tam toru dla rowerów (pumptruck), który pokazowo był ustawiony w ostatnim
czasie przy boisku na Braniewskiej i cieszył się dużym zainteresowaniem oraz ławki i placyk zabaw
dla dzieci, teren znajduje się w trwałym zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej, jest tam już
prowizoryczne boisko do siatkówki i do kosza, które trzeba by doprowadzić do porządku, P.
Makowska została wyznaczona jako osoba zajmująca się wnioskiem wraz z P. Dłutkowskim, P.
Gąsiorkiem, P. Ratajczak, P. Puchalskim, radni postanowili, że przystąpią do grantu na zadanie
polegające na zagospodarowaniu terenu pomiędzy ulicami Maszewska / Myśliborska / Brodnicka /
Lubowska - jako kompleksu rekreacyjno - sportowego, radni w wyniku dyskusji podjęli decyzję, że
wkład własny Osiedla wynosił będzie 17% tj. 77.689 zł za: 13 przeciw: 0, wstrzymało się: 2
Uchwała VII/42/VII/2015 (załącznik nr 6).

Punkt 6a.
P. Polcyn odczytał projekt uchwały ws wyznaczenia na okres kadencji Rady stałych przedstawicieli
osiedla do kontaktów i uczestniczenia w komisjach odbioru robót w zakresie realizacji zadań
powierzonych osiedlom i zadań ujętych w planie wydatków Osiedla następujące osoby: Marek
Leśniak, Witold Puchalski, Robert Błoszyk za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 Uchwała
VII/43/VII/2015 (załącznik nr 7).
Punkt 6b.
P. Polcyn odczytał projekt uchwały ws. uzupełnienia składów komisji problemowych Rady
proponując powołanie do komisji porządku i bezpieczeństwa i komisji kultury, rekreacji i oświaty
P. Kruszkę oraz do komisji dialogu i współpracy z mieszkańcami P. Gąsiorka za: 15, przeciw: 0,
wstrzymało się: 0 Uchwała VII/44/VII/2015 (załącznik nr 8).
Punkt 6c.
P. Polcyn odczytał projekt uchwały ws. diet (1 osoba wyszła) za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Uchwała VII/45/VII/2015 (załącznik nr 9).
Punkt 6d.
P. Polcyn odczytał projekt uchwały ws. projektu regulaminu Rady Osiedla, który zostanie
przygotowany przez przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz przedstawiony po konsultacjach i
uwagach radnych do zaakceptowania (1 osoba wróciła) za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Uchwała VII/46/VII/2015 (załącznik nr 10).

P. Leśniak poprosił o wprowadzenie punktu dotyczącego projektu uchwały ws. wznowienia planu
Kościerzyńska – Sianowska jako pkt 6 e za: 15 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Punkt 6e.

Odczytanie projektu uchwały ws wytycznych do przygotowania projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i
Sianowskiej w Poznaniu z uwagami (1 osoba wyszła) za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 1
Uchwała VII/47/VII/2015 (załącznik nr 11).
Punkt 7.
Przewodniczący zarządu poinformował, że zbiera propozycje od radnych i na chwilę obecną nie
jest gotowy projekt, który mógłby zostać poddany głosowaniu dlatego zostanie przedstawiony na
sesji 04.08.br., pomysły zadań radni przekazywać mają do Przewodniczącego Zarządu celem
przygotowania projektu planu wydatków.

Punkt 8.
Sprawy bieżące: P. Stradowska przypomniała o konieczności rozdysponowania środków w tym
roku w tym pozostałych z Koziego Rynku, P. Leśniak poinformował, że otrzymano z ZDM wycenę
wykonania dokumentacji projektów ulic po południowej części osiedla, należy pamiętać o tym,
że mogą być potrzebne środki ewentualnie na wykonanie ul.Wejherowskiej jeśli ZDM nie
znajdzie swoich środków, P. Puchalski ma wykaz wiat do uzupełnienia i oświetlenie.
Punkt 9.
Brak
Na tym protokół zakończono

