Protokół Nr 16/2015
XVI Sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
z 1 grudnia 2015 r.
Punkt 1
Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
Sesję otworzyła P. 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. Węgrzynowicz poinformowała, że poda informację o
powołaniu zespołu ds. seniorów jako pkt 7a, P.Polcyn zaproponował przełożenie pkt 3 na kolejną
sesję z powodu otrzymania w dniu dzisiejszym, po godzinie 15tej, na adresy email’owe radnych
materiałów od właściciela Kaskady za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 0
Punkt 2.
Uchwała w sprawie opinii Rady w sprawie zaopiniowania koncepcji zagospodarowania terenu przy ul.
Margonińskiej, P. Bedyński przedstawił koncepcje zagospodarowania terenu przy ul. Margonińskiej
jaka wpłynęła od Zakładu Lasów Poznańskich, (dotarły 2 osoby) omówił krótko jakie inwestycje mogą
powstać na omawianym terminie i zarekomendował pozytywne zaopiniowanie zagospodarowanie
tych terenów na cele rekreacyjno-sportowe, w trakcie dyskusji przypomniano że obecnie dzierżawi
ten teren Akademia Kreatywnego Futbolu, P. Bedyński podkreślił, że jest to w tej chwili jedynie
koncepcja, omawiał ja też z pracownikiem Zakładu Lasów Poznańskich, który również to podkreślił,
po wyrażeniu opinii przez Radę Zakład Lasów Poznańskich będzie mógł rozpocząć rozmowy z
inwestorem, nie ma tu na razie mowy o okresie dzierżawy bo to nie na tym etapie na razie jest
pomysł jak te tereny zagospodarować bo jak zaznaczył może tam na przykład powstać hotel, Rada
Osiedla podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu koncepcji zaznaczając, że wnosi o chęć
aktywnego włączenia się przedstawiciela Osiedla w dalszej realizacji koncepcji przez inwestora : za:
12 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 Uchwała Nr XVI/74/VII/2015 (zał. nr 3)
Punkt 3
Zdjęto z porządku obrad
Punkt 4
P. Stradowska-Adamska zreferowała pismo Stowarzyszenia Krzyżanka ws. czystości wód
odprowadzanych Krzyżanką, obecna na sesji P. Maria Najewska przedstawiła przez wymagane prace
dotyczące Krzyżanki, przedstawiła też na jakim etapie prac jest stowarzyszenie, zaznaczyła, że dużym
problemem pozostają wciąż sprawy związane z utrzymaniem porządku i poprosiła Radę o pomoc,
zauważyła że dobrze by było żeby uczulić mieszkańców aby nie śmiecili przy Krzyżance, poprosiła o
pomoc Rady w rozwiązaniu tej kwestii, poinformowała, że Wydział Ochrony Środowiska posprzątał
tereny ale stowarzyszenie inaczej sobie wyobrażało realizację bo mysleli, że zostanie ona wyłożona
faszyną, że zostaną umocnione brzegi, inną kwestią jest odprowadzanie wód z ul. Dąbrowskiego przy
wiadukcie Słupska – wody płyną dawnym użytkiem ekologicznym wprost do jeziora Kierskiego,
Stowarzyszenie ma już mało możliwości aby próbować zmienić ta sytuację stąd prośba do Rady o
pomoc, P. Leśniak potwierdził, że były prowadzone prace konserwacyjne tego rowu, zaproponował
aby wspomóc i rozpropagować sprzątanie tego rowu, i zgłosić , że nie wszyscy właściciele realizują
obowiązek sprzątania Krzyżanki na swoich posesjach, zaproponował też aby taki apel pojawił się na
stronie internetowej, P. Polcyn zaznaczył, że w stosunku do działek miejskich nie będzie problemu
bo będzie trzeba zgłosić do wydziałów miejskich o uporządkowanie zastanawia się jednak czy istnieje
jakiś konkretny przepis, który mówi że należy do właściciela sąsiadującej nieruchomości
porządkowanie przyległych do niej terenów Krzyżanki, P. Najewska odpowiedziała, że nie zna
takiego przepisu, P. Błoszyk poprosił aby przedstawicielka stowarzyszenia wyartykułowała jakie są
oczekiwania stowarzyszenia w stosunku do Rady Osiedla, P. Najewska wyjaśniła, że oczekują pomocy
w zakresie utrzymania porządku przy rowie Krzyżanka aby go można było zakonserwować na całej

długości, są stowarzyszeniem zwykłym i mają ograniczone możliwości działania, dlatego prosi Radę o
pomoc, zaproponowała wspólne działania np. wizję w terenie aby radni mieli świadomość jak tam
wygląda i wtedy Rada zadecyduje czy trzeba z tym tematem wystąpić do Prezydenta czy wystarczy
do służb porządkowych, P. Puchalski poparł pomysł stowarzyszenia aby rozpropagować sprzątanie
Krzyżanki, zaproponował aby w czasie wizji jaka będzie miała miejsce przed przygotowywaniem akcji
Sprzątania Świata, która organizowana jest zawsze z P. Rapiorem z Wydziału Gospodarki Komunalnej
zgłosić ten teren do tej akcji, P. Błoszyk zauważył, że należy zaktywizować miasto do posprzątania, P.
Stradowska-Adamska zaproponowała aby sprawą ta zajęła się komisja ochrony środowiska rady
osiedla, dokonała wizji w terenie i zarekomendowała Radzie wysłanie pisma w tej sprawie do
jednostek miejskich, póki co Zarząd przygotuje pismo ws uporządkowania do jednostek miejskich, P.
Najewska omówiła też realizacje zadań realizowanych przy wsparciu finansowym Rady Osiedla:
kładka na Krzyżance oraz projekt odprowadzenia wód deszczowych – prace projektowe trwają,
kładka czeka na pozwolenie wodno-prawne, odprowadzanie wód z Łebskiej jest w ZUD-zie i po
dokonaniu uzgodnień z Aquanetem będzie można składać wniosek o pozwolenie na budowę; P.
Sekulski zasygnalizował aby zająć się problemem zrzucania wód opadowych z Dąbrowskiego
(wiadukt na Słupskiej) do jeziora Kierskiego
Punkt 5
Sprawa ul. Polanowskiej - P. Stradowska-Adamska odczytała pismo Zarządu Dróg Miejskich
odpowiedź dla mieszkańca ul Polanowskiej ws. utwardzenia jej i wprowadzenia tam elementów
spowolnienia ruchu oraz zwrócenia się do Rady Osiedla w tej sprawie, radni zgodnie zauważyli, że
mieszkańcy ul. Polanowskiej nie są jednomyślni ws. tego jak powinna wyglądać ul. Polanowska
ponieważ jedni chcą utwardzenia inni absolutnie sobie tego nie życzą, poza tym aby rozpocząć
jakiekolwiek inwestycje w tym rejonie trzeba by uregulować własności działek ponieważ część
nieruchomości należy do lasów- ustalono, że należy zwrócić uwagę policji na przekraczanie prędkości
przez kierowców i taką informację otrzyma mieszkaniec na dyżurze radnych.
Punkt 6
Pani Stradowska-Adamska odczytała Zarządzenie prezydenta i uzasadnienie w sprawie uchylenia
uchwały stanowiącej herb osiedla – poinformowała, że 13.11.br. P. Bedyński odebrał z WJPM pismo
w związku z czym zgodnie ze statutem mamy 30 dni tj. do 13.12. czas aby złożyć odwołanie do Rady
Miasta Poznania; P. Bedyński wyjaśnił, swoje uwagi do zapisów Zarządzenia m.in. w kwestii podstawy
prawnej, dotyczącej więzi lokalnych w jego odczuciu herb Osiedla jest jak najbardziej czymś co tą
wieź tworzy, zastanawia się czy ustawa zacytowana jako podstawa do uchylenia uchwały może mieć
zastosowanie do tej sytuacji bo w jego ocenie Rada Osiedla nie jest gminą i nie posiada osobowości
prawnej a ta ustawę stosuje się do innych podmiotów i gmin, po drugie czy to co Rada uchwaliła jako
herb jest herbem w rozumieniu ustawy, jest to kwestia językowa i interpretacyjna, poinformował, że
na terenie Polski jest osiedle Kamionki i jest to jednostka pomocnicza, która uchwaliła swój herb; P.
Stradowska-Adamska uważa, że przygotowanie tego herbu kosztowało dużo pracy, to jest coś co nas
spaja i uważa, że można się odwołać, P. Błoszyk uważa, że jeśli są argumenty, które mają szansę na
obronienie tego herbu to należy złożyć odwołanie, P. Bedyński wyjaśnił, że jeżeli chodzi o twarde
podstawy i argumenty to ich nie widzi ponieważ ustawa jest bardzo ogólna i lakoniczna, jest to
bardzo płynna ocena; podjęcie uchwały ws złożenia odwołania do Rady Miasta Poznania na
Zarządzenie Prezydenta o uchyleniu uchwały rady Osiedla ws herbu za: 11, przeciw: 0, wstrzymało
się:0 Uchwała Nr XVI/75/VII/2015 (zał. nr 4), P. Dłutkowski zauważył przy okazji niewłaściwe tablice
oznakowujące dojazd do osiedla.

Punkt 7
Zaproszenie do rozmów z Hipodromem Wola- P. Stradowska-Adamska odczytała pismo Prezesa
Zarządu - zaproszenie do siedziby Hipodromu w sprawie omówienia i uzgodnienia roli ośrodka w
funkcjonowaniu Rady Osiedla, P. Stradowska-Adamska została poproszona o kontakt z Prezesem i
będzie się z nim kontaktowała ws spotkania a o jego przebiegu poinformuje radnych.

Punkt 7a
P. Węgrzynowicz poinformowała, że na komisji dialogu i współpracy z mieszkańcami postanowiono
powołać zespół doradczy ds. seniorów, w skład którego będą wchodzili najbardziej aktywni i
zaangażowani seniorzy
Punkt 8
Wolne głosy i wnioski: P. Błoszyk poprosił o podsumowanie akcji Plażojada – P. Matkowska omówiła
przebieg akcji oraz sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem ulotek, banerów i przebiegu
głosowania; P. Stradowska-Adamska poinformowała, że do Rady wpłynął wniosek mieszkańca ws
funkcjonowania hotelu Ramka i parkowania tam samochodów – zgłosiła już ten problem
dzielnicowemu.
Na tym sesję zakończono
Protokółowała
(-) K. Filipowska

Przewodnicząca
Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice
(-) Bożena Stradowska - Adamska

