Protokół Nr 14/2015
XIV Sesji Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice
z 6 października 2015 r.
Punkt 1.

Sesję otworzyła Pani Bożena Stradowska-Adamska Przewodnicząca Rady Osiedla,
Punkt 2.

P. 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).
Punkt 3.
Podjęcie uchwały ws. przyjęcia środków za korzystanie z kortów tenisowych, P. StradowskaAdamska odczytała projekt uchwały za: 8, przeciw:0, wstrzymało się: 0 - Uchwała XIV/66
/VII/2015 (załącznik nr 3).
W związku z nieobecnością P. Błoszyka, który jest przedstawicielem Rady Osiedla do ustalenia
zadań powierzonych osiedlom w zakresie oświaty P. Stradowska-Adamska zaproponowała
pominięcie na ten moment pkt 4 i powrócenie do niego w momencie gdy dotrze P. Błoszyk,
głosowanie nad zmiana porządku obrad za: 8 przeciw:0 wstrzymało się:0
Punkt 5.
Podjęcie uchwały ws. zadań powierzonych w zakresie dróg na rok 2016 – P. Puchalski
poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z ZDM i mieszkańcami, na którym między innymi
poruszana była kwestia ul. Budzyńskiej, sprawa dotyczy nieodtworzonej nawierzchni po pracach
związanych ze zrobioną tam 20 lat temu kanalizacją co było ustalone – po zakończeniu prac
kanalizacyjnych nawierzchnia zostanie odtworzona, mieszkańcy od lat borykają się z problemem
nawierzchni ulicy, uczestniczący w spotkaniu Z-ca Dyrektora ZDM P. Woźny obiecał, że jeżeli
mieszkańcy dostarczą jakiekolwiek mapki, z których będzie wynikało, że przed wykonaniem
kanalizacji była tam nawierzchnia asfaltowa to ZDM wykona nawierzchnię ze środków
powierzonych zarówno jezdnię jak i chodnik ( dotarły 2 osoby), P. Stradowska-Adamska odczytała
projekt uchwały o realizacji kolejnych ulic, które Rada przyjęła uchwałą IV/21/VII/2015 z 12 maja
2015 r., P. Leśniak przypomniał, że pozostają tam do wykonania następujące ulice: Lubowska
(Mazurska-Trzcianecka chodnik), Chodzieska (Dąbrowskiego-Sianowska chodnik), Lubowska
(Elbląska-Braniewska chodnik), Czarnkowska (Dąbrowskiego-Chodzieska chodnik), Trzcianecka
(Sianowska-Lubowska chodnik), Trzebiatowska (połowa odc.Santocka-Maszewska do
Trzcianeckiej chodnik), Budzyńska (Czarnkowska-Chodzieska jezdnia+chodnik),
Muszkowska/Karlińska/Lemierzycka ubytki nawierzchni, Ownicka (przed ośrodkiem zdrowia
chodnik+jezdnia+miejsca parkingowe), Dąbrowskiego (Łebska-Santocka jezdnia) za: 10, przeciw:
0, wstrzymało się: 0 - Uchwała XIV/67 /VII/2015 (załącznik nr 4).
Punkt 6.
Uchwała ws. zmian w planie wydatków na rok 2015 – rozdysponowanie kwoty 42.000 zł, P.
Leśniak poinformował, że przeznaczone pierwotnie środki w wysokości 42.000 zł na uzupełnienie
oświetlenia na Osiedlu nie zostały przyjęte przez ZDM ( na wskazanych przez Radę ulicach
właścicielem słupów jest Enea a na ul. Łebskiej ZDM wykona oświetlenie z własnych środków) w
związku z czym kwota ta zostaje do rozdysponowania przez Radę – P. Leśniak zaproponował
przeznaczenie ich na budowę chodnika na ul. Wejherowskiej, na którego projekt Rada
przeznaczyła środki, zaznaczył jednak, że niezbędne jest skontaktowanie się najpierw z ZDM aby
wstępnie potwierdzono, że zadanie jest możliwe do zrealizowania jeszcze w tym roku,
zaproponowano aby głosowanie przełożyć na następną sesję za: 10, przeciw:0, wstrzymało się:0

Punkt 7.
Sprawy Bieżące: P. Puchalski poinformował, że Akademia Kreatywnego Futbolu znów zamknęła
małe boisko, (dotarły 2 osoby) P. Węgrzynowicz zapytała jak wygląda sprawa wynajmowania
boiska na Braniewskiej, P. Bedyński poinformował, że rezerwacja boiska odbywa się u pana
zajmującego się kortami ale powinno odbywać się w uzgodnieniu z Zarządem, P.Węgrzynowicz
zaznaczyła, że grupy zorganizowane powinny mieć zgodę Zarządu i na przyszły rok pomyśleć nad
harmonogramem udostępniania boiska.
Punkt 4.
W związku z dotarciem na sesję P. Błoszyka powrócono do punktu podjęcia uchwały ws. środków
powierzonych oświacie na rok 2016 – P. Błoszyk omówił spotkanie w Zespole Szkół Nr 1
poinformował, że w szkole najważniejsze jest teraz dokończenie remontu pomieszczeń szkolnych
i o to wnioskuje dyrektor placówki, P. Bedyński poinformował o rozmowie z Dyrektorką
Przedszkola Nr 14, która na rok 2016 ma zaplanowana kontynuację remontu bloku
żywieniowego, odczytanie projektu uchwały za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 - Uchwała

XIV/68/VII/2015 (załącznik nr 5).
Punkt 8.
Wolne głosy i wnioski: P. Stradowska-Adamska zapytała czy ktos brał udział w konsultacjach
społecznych dot.mpzp Mrowińska-Prusimska, P. Bedyński obiecał rozeznać jak konsultacje
wypadły; P. Stradowska-Adamska przypomniała, że do 19.10. można składać wnioski do mpzp
Kościerzyńska-Sianowska; odczytano pismo mieszkańca ul. Polanowskiej ws. ruchu pojazdów i
stanu ulicy, Zarząd Osiedla podejmie działania i odpowie mieszkańcowi, w sprawę zaangażuje się
Straż Miejską i Policję aby pilnowali zachowania prędkości a do ZDM należy zwrócić się z
pytaniem o plany w stosunku do ul. Polanowskiej; P. Polcyn odczytał odpowiedź ZDM ws.
wyjazdu z Czarnkowskiej uważając, że należy się tą sprawą natychmiast zająć bo stanowisko ZDM
jest nie do zaakceptowania a może tam dojść do tragedii; Zarząd Osiedla został zobowiązany do
skierowania pisma do ZDM z prośbą o pilne spotkanie ws. ul.Wejherowskiej (oznakowanie i
przejścia dla pieszych); P. Polcyn poinformował o zaproszeniu na spotkanie z kandydatem na
posła P. Wróblewskim w szkole na Strzeszynie; P. Bedyński poinformował, że Biblioteka zamierza
wykonać remont pomieszczenia Rady jest w kontakcie z Z-cą Dyrektora, która ma poinformować
kiedy rozpocznie się remont aby można było zabezpieczyć meble i sprzęt; P. Puchalski odczytał
pismo Wydziału Ochrony Środowiska ws. występowania bobrów, ponieważ wskazane przez WOŚ
tereny ich występowania nie dotyczą obszaru Osiedla ale obecny na sesji P. Nabzdyk wskazał
miejsce ich występowania przy plaży w okolicach Kaskady uznano, że poinformuje się o tym w
odpowiedzi; P. Polcyn poinformował o akcji związanej z budżetem obywatelskim i zachęcaniem
mieszkańców przez radnych do głosowania – był punkt przed kościołem w niedzielę, podzielono
dyżury na kolejny weekend; P.Stradowska-Adamska zapytała jakie sprawy zgłaszane są na
dyżurach, radni odpowiadali, że sprawa Akademii Kreatywnego Futbolu, sprawa Ramki znów
powróciła i trzeba będzie chyba zorganizować spotkanie z nimi, P. Leśniak poinformował, że
miały miejsca już 2 włamania na osiedlu i trzeba zamieścić ostrzeżenie dla mieszkańców na
stronie albo poprosić policję aby taki komunikat przesłała do zamieszczenia na stronie Rady.
Punkt 9
Zamknięcie sesji.

Na tym protokół zakończono
K. Filipowska

Przewodnicząca Rady Osiedla
(-) Bożena Stradowska-Adamska

