Protokół VIII Sesji Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice
z dnia 14 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, podjęcie uchwały ws. zmiany nazw komisji
stałych i przedmiotu i zakresu ich działania, P. Siekańska – Żłobińska zwróciła uwagę na
konieczność podjęcia uchwały o przystąpieniu Rady do Porozumienia Osiedli i wyznaczenia
przedstawiciela za zmianą porządku obrad za: 8 przeciw:0, wstrzymało się:
P. Stradowska – Adamska powitała też P. Aleksandrę Pośpiech – architekta, która
współpracowała m.in. przy opracowywaniu koncepcji rozbudowy szkoły i chce się teraz na
zaproszenie P. Węgrzynowicz zaangażować w pomoc przy opracowaniu koncepcji do grantu
osiedlowego na rok 2016.
P. Stradowska w związku z tym, że porządek obrad w pkt 2 przewiduje możliwość podjęcia
uchwały ws. zmian w planie wydatków na 2015 rok a P. Leśniak przygotował też uchwałę
zatwierdzającą listę priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg
wewnętrznych i gminnych na 2015 r. zaproponowała aby pkt 2 dotyczył zatwierdzenia zadań
powierzonych i w pkt 2a uchwałę ws. zmian w planie wydatków na rok 2015 pkt 2b, uchwała ws.
przystąpienia Porozumienia Osiedli, pkt 2c uchwała ws. zmiany nazw komisji stałych i przedmiotu
i zakresu ich działania za: 8 przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Punkt 2.
Projekt uchwały ws. zatwierdzenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2015 i rozdysponowania środków pozostałych
po wykonaniu ul. Białogardzkiej i Kołobrzeskiej i przeznaczenia środków na naprawę jezdni ul.
Maszewskiej i remont chodnika na ul. Karlińskiej za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 Uchwała
VIII/48/VII/2015 (załącznik nr 3).
Punkt 2a.
Projekt uchwały ws. zmian w planie wydatków osiedla na rok 2015– P. Stradowska – Adamska
odczytała projekt uchwały przeznaczający środki z rezerwy oraz zaoszczędzone po realizacji
zadania remont Koziego Rynku na progi spowalniające na ul. Przytocznej, na słupy oświetleniowe
ul. Beskidzka, Lutycka, Łebska, na projekty drogowe dla ulic po południowej stronie osiedla dla
obszaru ograniczonego ulicami Starogardzka, Pniewska, Wejherowska, Pelplińska, na progi
spowalniające na ul. Przytocznej za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 Uchwała VIII/49/VII/2015
(załącznik nr 4).

Punkt 2b.
(1 osoba dotarła) Projekt uchwały ws. przystąpienia do Porozumienia Osiedli i wyznaczenia
przedstawiciela osiedla – P. Siekańska – Żłobińska zaproponowała kandydaturę P. Doroty
Makowskiej za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 Uchwała VIII/50/VII/2015 (załącznik nr 5).

Punkt 2c.
P. Polcyn odczytał projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji
Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Uchwała VIII/51/VII/2015 (załącznik nr 5).

Punkt 3.
Sprawy bieżące: brak
Punkt 4.
Wolne głosy i wnioski:
P. Polcyn zgłosił 9 punktów:
1. sprawa Krzyżanki zapytał czy połączone komisje planowania i rozwoju i komisja ochrony
środowiska miały otrzymać od. P.Rydzyńskiej otrzymać dokumentację związaną ze strugiem
Krzyżanka, Przewodnicząca Rady obiecała zawiadomić o tym posiedzeniu mieszkankę i czy
zostało to zrobione gdyż minęły już 2 miesiące
2. Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury Łebska – przepust, separatory, dotychczasowe
wsparcie Rady osiedla, spotkanie w ZDM w tej sprawie.
3. Uchwała ws. wyznaczenia przedstawicieli osiedla do kontaktów ws. odbioru robót (uchwała z
07.07.br.) trzeba zawiadomić jednostki i podać im dane kontaktowe do tych osób gdyż w
uchwale nie są świadomie podane dane kontaktowe, pracownik WJPM poinformował, że piśmie
przekazującym uchwałę poda się te dane.
4. Wskazać potrzeby Rady (np. żarówki, materiały biurowe itp.)
5. spotkanie z przedstawicielem Akademii Kreatywnego Futbolu – w jego opinii zaproponowana
forma spotkania z prezydium Rady jest nie do zaakceptowania, powinni w nim uczestniczyć
wszyscy radni, przypomina, że AKF prosił o spotkanie w trybie pilnym, P. Siekańska -Żłobińska
poinformowała, że spotkanie jest zaplanowane na 22.07 na godz. 20.00
6. protokoły z sesji – jest propozycja aby po przygotowaniu protokołu przez pracownika WJPM w
formie brudnopisu radni spojrzeli na ewentualne błędy i w ciągu 5 dni dali informację o ich
ewentualnym wystąpieniu
7. propozycja zakupu namiotu – w związku z organizacja imprez na boisku i na osiedlu warto
mieć namiot, w którym można by spotykać się z mieszkańcami, wiele rad osiedli ma takie
namioty i sprawdzają się na tego typu imprezach, trzeba zorientować się w kosztach i na sesję
sierpniową się przygotować, pracownik WJPM zobowiązał się do przygotowania projektu
uchwały w tej sprawie
8. P. Polcyn zwrócił się do pracownika WJPM o sprawdzenie czy tylko radni mogą wchodzić w
skład komisji problemowych stałych i doraźnych a pyta dlatego, że członkowie komisji rewizyjnej
po okresie wakacyjnym mają zamiar zabrać się za procedowanie projektu regulaminu, zbierając
materiały natrafił na 2 różne projekty na stronach miasta one są ze sobą spójne ale zawierają
zasadnicze błędy, natrafił też na protokół RO Wola z II sesji, z którego wynika, że w skład komisji
ds. sportu gdzie Przewodnicząca rady stwierdza, że zależy jej na współpracy ze stowarzyszeniem i
zaprasza do współpracy członka tego stowarzyszenia, sprawdził w protokole z sesji
inauguracyjnej tego osiedla, że ta osoba nie jest członkiem Rady osiedla, odniósł się też do
regulaminu uchwalonego przez ta Radę Osiedla, z którego wynika, że Rada może powołać do
swego składu osoby spoza Rady w liczbie nie przekraczającej połowy jej składu, na Grunwaldzie
też jest podobna sytuacja prosi o wyjaśnienie tej kwestii bo chcą opracować prawidłowy
regulamin.
9. sprawa przekazania majątku przez zarząd poprzedniej kadencji uważa , że protokół
przekazania winien zawierać spis majątku rzeczowego, agend spraw w toku oraz listę
przekazanych dokumentów, zapytał radnych czy będą zwracali się do miasta o kopię
dokumentów (pism, protokołów, uchwał) poprzedniej lub poprzednich kadencji, które skutkują i
obejmują zakresem czasowym obecna kadencję, odczytał przepisy dotyczące archiwizacji
dokumentacji oraz materiały z archiwizacji przeprowadzonej w UMP w związku z czym uważa, że
przynajmniej protokoły z sesji powinny być zarchiwizowane jako kat. A, podobnie z uchwałami,
zadał po raz kolejny radnym pytanie o jakie dokumenty występują do WJPM zaznaczył, że nie
jest to atak na WJPM ale mieszkańcy przychodzą na dyżury i powołują się na uchwały np. sprzed
2 lat i zadają pytania a nowi radni nie zawsze mają informacje na ten temat; pracownik WJPM
wyjaśnił, że po wprowadzeniu reformy wszystkie dokumenty zwłaszcza te wynikające z sesji są

przechowywane w Wydziale i dostępne, przed reformą nie wszystkie Rady w mieście
przekazywały te materiały systematycznie, P. Leśniak uznał, że należy skupić się na majątku
rzeczowym przy protokole, (1 osoba wyszła) , P. Stradowska poprosiła o pomoc w uzupełnieniu
informacji do protokołu zdawczo – odbiorczego, majątek zostanie przekazany na zarządzie w
dniu jutrzejszym, w momencie gdy coś się nie będzie zgadzało spisze się protokół rozbieżności.
P. Węgrzynowicz zapytała dlaczego UKS Smoki otrzymał środki na organizację turnieju
piłkarskiego ze środków Rady bez rekomendacji, pracownik WJPM odpowiedział, że po uzyskaniu
informacji z W. Sportu uzyskanie rekomendacji nie jest obowiązkowe i jeśli organizacja, która
występuje o dofinansowanie „wpisuje” się w zadanie merytorycznie i obszarowo to jako, że mały
grant jest tez konkursem może się o te środki ubiegać, radni stwierdzili, że Zarząd winien
skierować pismo do W. Sportu o wyjaśnienie – P. Węgrzynowicz została poproszona o
przygotowanie projektu pisma. P. Stradowska-Adamska zaproponowała, że w dniu jutrzejszym
na zarządzie przygotuje się wspólnie projekt pisma w tej sprawie.
Odnośnie punktów zgłoszonych przez P. Polcyna, w ramach wolnych głosów i wniosków w
zakresie:
- pkt 2 głos zabrał P. Leśniak, który poinformował, że jest w kontakcie z przedstawicielem
stowarzyszenia i złożyli w ZDM ofertę na realizację zadania związanego z budową
separatorów i odwodnienia na Krzyżance, które zostało przekazane przez Radę Osiedla do
realizacji ZDM, sprawa stowarzyszenia jest pilotowana przez niego
- pkt 1 głos zabrała P. Siekańska – Żłobińska, która poinformowała, że spotkanie ws. Krzyżanki
odbędzie się we wrześniu, potrzebne są dokumenty z WOŚ, które muszą przyjść do Komisji
Dialogu Obywatelskiego, jest prowadzona waloryzacja cieku i potrzebujemy dokumenty żeby
móc zaprosić P. Rydzyńską
P. Matkowska poinformowała o stanie obiektów przy ul. Przytocznej na wniosek mieszkańców
okolicy obiektów, jest tam wysoka trawa, nie naprawiony plac zabaw, poinformowała o tym Dyr.
Śledziejowskiego, P. Stradowska-Adamska też była tam na wizji z P. Bukowskim i faktycznie
boiska są zarośnięte i ogrodzone a miały być ogólnodostępne, P. Dlutkowski zauważył, że trzeba
rozmawiać z Dyrektorem ZLP aby wyegzekwował od AKF dbałości o te tereny, o które do tej pory
dbał P. Bukowski, P. Matkowska poinformowała, że w dniu jutrzejszym o 10.00 będzie na
spotkaniu z Dyrektorem ZLP, P. Węgrzynowicz przypomniała o materiałach do gazetki np. ws.
wyścigu kolarskiego, zapytała też o dostępność plaży przy Kaskadzie, P. Leśniak poinformował, że
jest dostępna, P. Stradowska – Adamska poinformowała, że sytuacja trochę uległa zmianie bo
była na miejscu z P.Matkowską i właściciel Kaskady poinformował, że 2 części działki są miasta a
reszta prywatna radni wskazali wówczas sposób dojścia do plaży szerokim dojściem wyłożonym
płytkami ale okazało się, że właściciel kaskady dzierżawiąc od miasta budynki dzierżawi też
kawałek plaży, okazało się też, że wskazując na pierwszej wizji dojście do plaży radni
nieświadomie rozporządzili cudzą własnością bo miasta jest tam tylko 2/6, przez dzierżawione
przez Kaskadę działki jest bardzo trudno dojść do plaży bo trzeba się przeciskać między gazonami,
leżakami i innymi elementami, podobno też właściciel poinformował już POSiR, że Rada Osiedla
jest przychylnie nastawiona do projektu rozbudowy ośrodka co jest niezgodne z prawda gdyż
tematem spotkania w terenie było ustalenie dojścia do plaży dla mieszkańców, P. StradowskaAdamska przygotowała projekt pisma do POSiR, w którym Rada winna oświadczyć, że w
pierwszym piśmie w sprawie dostępu do plaży, zaproponowane dojście do plaży ogranicza prawa
właściciela tej działki na rzecz osób, które przez nią będą przechodziły, z projektu umowy
dzierżawy wynika, że właściciel kaskady dzierżawi od miasta taki obszar ziemi, który powinien
mieszkańcom umożliwić swobodny dostęp do plaży, w trakcie wizji radni zwrócili uwagę na
niewłaściwe rozplanowanie małej architektury przez właściciela Kaskady dlatego Rada Osiedla
domaga się od POSiR aby wyegzekwował od niego wytyczenie nieskrępowanego dostępu do
plaży, Rada będzie proponowała wspólna wizję lokalną aby wytyczyć ten dostęp po działkach
dzierżawionych przez Kaskadę, P. Leśniak pokazał mapę internetową, która pokazywała inne
własności gruntów niż członkowie Rady Osiedla mieli wiedzę P. Polcyn zaznaczył, że być może

należy zastanowić się nad wysłaniem tego pisma ale trzeba by uchwałą upoważnić zarząd osiedla
do jego wysłania, radni uznali, że kwestie tej uchwały omówi się na sesji 4.08.br.

Na tym sesję zakończono

