
Protokół III sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice

z dnia 27 kwietnia 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  przełożenie  pkt  2  na 
następną sesję,  w wolnych głosach chce omówić sprawę pola golfowego głosowanie nad zmianą 
porządku obrad: za: 11, przeciw:0, wstrzymało się:0

Punkt  2.
Przełożony na kolejną sesję.

Punkt  3.
Podjęcie  uchwały  ws.  zmian  w  planie  wydatków  Osiedla  (zabezpieczenie  środków  na  media  na 
obiekcie  przy  Braniewskiej),  P.  Stradowska-Adamska  odczytała  projekt  uchwały  o  przeniesieniu 
kwoty 2.000 zł między paragrafami celem zabezpieczenia opłat za wodę i prąd na obiekcie – za: 11, 
przeciw:0, wstrzymało się:0 - uchwała nr III/12/VII/2015 (załącznik nr 3)

Punkt  4.
Miejska Rada Seniorów – w wyniku dyskusji ustalono, że Rada nie będzie zgłaszała swoich 
kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów 

Punkt  5.
Podjęcie  uchwały  ws  osoby,  która  będzie  się  zajmowała  bezpośrednio  sprawami  związanymi  z  
obiektami  sportowymi  na  Osiedlu,  P.  Stradowska-Adamska  ponieważ  w  poprzednich  kadencjach 
pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu i zna sprawy związane z  funkcjonowaniem obiektów oraz  
rozliczaniem  wpłat  za  korty,  mieszkańcy  zwyczajowo  do  niej  zwracają  się  z  różnymi  sprawami,  
zadeklarowała, że do czasu aż nowy Zarząd nie wdroży się w procedury pomoże Zarządowi  za: 10,  
przeciw:0, wstrzymało się:1 uchwała nr III/13/VII/2015  ( załącznik nr 4)

Punkt  6.
Podjęcie uchwały ws. wyrażenia opinii ws. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Mrowińska/Prusimska – P.Bedyński odczytał pismo jakie wpłynęło 
do Rady Osiedla poprzedniej kadencji z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ponieważ był to koniec 
kadencji poprzedniej Rady, WJPM wystosował pismo informujące o braku możliwości wypowiedzenia 
się Rady w tym temacie do czasu ukonstytuowania się nowej Rady. Radni uznali, że mieli mało czasu 
na zapoznanie się z załączonym materiałem, w związku z czym postanowiono upoważnić Zarząd 
Osiedla do przeanalizowania sprawy i zwołania posiedzenia zarządu przy udziale pozostałych 
radnych, na którym wyrażona zostanie opinia ws. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Mrowińska/Prusimska, ponieważ część radnych uznała, że można 
już na dzisiejszej sesji podjąć uchwałę Rady w tym temacie P. Stradowska- Adamska poddała pod 
głosowanie do protokołu wniosek o:

- upoważnienie Zarządu do wydania opinii ww. sprawie za: 8. przeciw:0, wstrzymało się:3
- podjęcie uchwały rady w dniu dzisiejszym za: 4. przeciw:0, wstrzymało się:7



Podjęto uchwałę ws upoważnienia Zarządu do wydania opinii ws przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrowińska/Prusimska uchwała nr 
III/14/VII/2015  ( załącznik nr 5)
Punkt  7.
Podjęcie uchwały ws przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Wirskiej- P. Stradowska –Adamska scharakteryzowała teren, 
radni uznali, że zabudowa na wnioskowanym terenie winna być wolnostojąca jednorodzinna, 
proponowane zmiany mogą wprowadzić ogromne zagęszczenie budownictwa ,zburzyć istniejący w 
pobliżu ład architektoniczny, który jest optymalny dla tego obszaru, chroni tereny zielone i  
wprowadzenie zmian  spowoduje niekorzystne skutki, podjęto uchwałę negatywnie opiniującą 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
rejonie ul. Wirskiej za: 11, przeciw:0, wstrzymało się:0 uchwała nr III/15/VII/2015 ( załącznik nr 6)

Punkt  8.
Wolne głosy i wnioski: 

- kosze na śmieci – Zarząd osiedla przekaże pisemnie informację z podaną lokalizacją koszy  
przygotowaną przez P. Matkowską, dodano 2 szt. na Kozim Rynku i zrezygnowano z lokalizacji  
Łebska/Łagowska (dotarła 1 osoba godz.19.10)

- pismo  Zarządu  Osiedla  do  MPU  i  Wydz.Urbanistyki  z  prośbą  o  informowanie  Rady  o 
ewentualnych  warunkach  zabudowy jeśli  zostanie  złożony  wniosek  dla  nieruchomości  ul.  
Elbląska

- P. Bedyński poinformował, że Stowarzyszenie  Silva zwróciło się z prośbą o udostępnienie  
pomieszczenia Rady na spotkanie 15.05 – Rada wyraziła zgodę

- P. Stradowska-Adamska poinformowała, że odbędzie się komisja polityki  przestrzennej ws 
pola golfowego, P. Błoszyk zadeklarował udział (dotarła 1 osoba godz.19.30)

- pismo Zarządu Osiedla do WGN o stan sprawy działek przy ul. Nad Jeziorem
- pismo Zarządu Osiedla do ZDM ws terminu odbioru Koziego Rynku
- pismo Zarządu Osiedla ws możliwości wybudowania progów na ul. Przytocznej
- P.  Puchalski  poprosił  o pismo do polskiej  Agencji  Żeglugi  sprawującej  kontrolę  nad wieżą 

kontroli  lotów w związku ze  skargami mieszkańców na duże prędkości  aut  obsługujących 
wieżę (pracownicy, firma ochroniarska)

- P. Stradowska –Adamska wprowadziła zmianę porządku obrad i wprowadzenie uchwały o 
dietach za: 11, przeciw:0, wstrzymało się : 2; podjęto uchwałę o przyznaniu diet 2 radnym za: 
11, przeciw:0, wstrzymało się : 2 uchwała nr III/16/VII/2015  ( załącznik nr 7)

- P.Puchalski poinformował o akcji Czysty Poznań w trakcie, której będzie sprzątane Osiedle,  
przygotował pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej o worki i rękawice

- P.  Dłutkowski  zaproponował  przenieść  środki  z  Wydziału  Sportu  na  wyścig  kolarski  i 
przeniesienie ich do szkoły na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, zmiana 
porządku obrad i wprowadzenie uchwały o zmianie w planie wydatków za: 13, przeciw:0,  
wstrzymało  się  :  0;  podjęto  uchwałę  o  zmianie  w  planie  wydatków  za:  13,  przeciw:0,  
wstrzymało się : 0 uchwała nr III/17/VII/2015  ( załącznik nr 8)

- P.  Sekulski  odczytał  pismo UKS Smoki  z  prośba o rezerwację  boiska  –  Zarząd przygotuje 
odpowiedź,  P.  Dłutkowski  poprosił  w  imieniu  księdza  o  rezerwacje  boiska  na  3  mecze 
turniejowe 20.06., wyrażono zgodę

- 2  osoby  wyszły  godz.20.30,  pismo  Zarządu  Osiedla  ws  wycinki  drzew  w  lesie 
Biskupińska/Beskidzka

Na tym protokół zakończono


