Protokół nr 17/2016
XVII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
z 12 stycznia 2016 r.
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
W obecności kworum Przewodnicząca Rady, Pani Bożena Stradowska - Adamska otworzyła
sesję o godz. 18.00, przywitała gościa, przedstawiła porządek obrad (lista obecności – załącznik
nr1, proponowany porządek obrad - załącznik nr 2). Przewodnicząca rady, na sugestię Pana
Przemysława Polcyna, Wiceprzewodniczącego rady, zaproponowała przeniesienie pkt 2
porządku przed pkt 14. Zapytała czy jeszcze są propozycje do zmiany porządku. Pan Witold
Puchalski poinformował o mailu z WZiSS w sprawie otwartego konkursu w obszarze wspieranie
rodziny i działalności na rzecz osób starszych. Przewodnicząca zaproponowała omówienie tej
sprawy w pkt 14 „Wolne głosy i wnioski”. Wiceprzewodniczący rady, Pan Przemysław Polcyn
zaproponował omówienie pkt 5 (gazetka) przed pkt 2 porządku oraz dodać do porządku obrad po
pkt1 pkt 1a o treści: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Pani Bożeny Stradowskiej –
Adamskiej do kontaktów w sprawach interwencyjnych dotyczących obiektów , po pkt 13 dodać
pkt 13a o treści: Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wydawania opinii, po pkt
13a dodać pkt 13b o treści: Projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie osiedla. Pan
Przemysław Polcyn, po przedstawieniu przez Przewodniczącą porządku obrad, zastrzegł sobie
prawo odczytania oświadczenia. Przewodnicząca rady, odczytała porządek obrad wraz ze
zmianami. Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
Po głosowaniu Pan Przemysław Polcyn odczytał oświadczenie.
Punkt 1a: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Pani Bożeny Stradowkiej – Adamskiej do
kontaktów w sytuacjach interwencyjnych związanych z utrzymaniem obiektów rekreacyjnych na
terenach przekazanych Osiedlu do korzystania.
Przewodnicząca odczytała treść uchwały.
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 14 radnych
Za
14
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVII/76/VII/2016 (załącznik nr 4)
Punkt 4: Projekt uchwały w sprawie zamontowania słupa elektrycznego dla potrzeb oświetlenia
choinki.
Przewodnicząca rady, Pni Bożena Stradowska – Adamska pokrótce przedstawiła temat.
Inicjatywa została zgłoszona przez radnych, sprawa wstępnie została omówiona z ZDM. Koszt
realizacji wyniesie około 2.000 zł.
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 14 radnych
Za
14
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVII/77/VII/2016 (załącznik nr 5)

Punkt 6: Projekt uchwały w sprawie montażu słupków przy 3 progach spowalniających na ul.
Przytocznej i chodniku na ul. Wejherowskiej.

Przewodnicząca rady oddała głos Panu Witoldowi Puchalskiemu, który zapoznał obecnych z
tematem stwierdzając konieczność zamontowania słupków przy progach spowalniających a ul.
Przytocznej oraz przy chodniku na ul. Wejherowskiej.
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 14 radnych
Za
14
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVII/78/VII/2016 (załącznik nr 6)
Punkt 7: Projekt uchwały w sprawie mijanek na ul. Człuchowskiej oraz budowy progów
spowalniających na ul. Chodzieskiej, Czarnkowskiej i Margonińskiej.
Przewodnicząca rady ponownie oddała głos panu Witoldowi Puchalskiemu, który stwierdził, że
ustawienie mijanek wynika z koncepcji strefy uspokojonego ruchu, zawnioskował o dokończenie
realizacji projektu. Przewodnicząca zaproponowała aby w treści uchwały umieścić zdanie: wnosi
się o zrealizowanie zgodnie z projektem.
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 14 radnych
Za
14
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVII/79/VII/2016 (załącznik nr 7)
Sprawa progów na ul. Czarnkowskiej i Chodzieskiej wynika z rozwijania dużych szybkości przez
kierowców. Patrole Policji oraz mandaty nie zmieniają sytuacji. Następnie odczytał pismo
mieszkańca w sprawie prośby zamontowania progu na ul. Margonińskiej. Radni zaproponowali,
aby sprawę montażu progu na ul. Margonińskiej przełożyć na II półrocze.
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 14 radnych
Za
14
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVII/80/VII/2016 (załącznik nr 8)
Punkt 8: Omówienie bieżących spraw bieżących dot. bezpieczeństwa i porządku – referuje
Komisja Bezpieczeństwa.
Przewodnicząca rady oddała głos Panu Witoldowi Puchalskiemu, który był obecny na
comiesięcznym spotkaniu w komisariacie Policji. Na spotkaniu był obecny nowy Komendant
Straży Miejskiej, Pan Waldemar Matuszewski, który poinformował o reorganizacji w Straży
Miejskiej. Powstanie 6 referatów, do każdego osiedla zostanie przypisany Strażnik, który będzie
pracował na terenie osiedla. Następnie Pan Witold Puchalski poinformował, że 11 grudnia odbyła
się wizja lokalna z przedstawicielem Miejskiego Inżyniera Ruchu, Panem Tomaszem Giżyńskim.
W wizji brał udział również Pan Przemysław Polcyn. W trakcie wizji wskazano, między innymi
nieprawidłowe oznakowania ulic. Ustalono, że wszystkie poruszone problemy zostaną zawarte w
piśmie i przesłane do Miejskiego Inżyniera Ruchu. Następnie Pan Witold Puchalski
poinformował o wizji w dniu 19 grudnia w sprawie cieku Krzyżanka. Zobowiązał się do
przygotowania pism i przesłania do odpowiednich jednostek.
Punkt 3,9: Projekt uchwały w sprawie zadań dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie Osiedla.

Przewodnicząca Rady oddała głos Panu Markowi Leśniakowi, który poinformował o przesłanym
mailu przez WGK w sprawie wniosków dotyczących potrzeb w zakresie budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej do wieloletniej prognozy finansowej tworzonej przez Aquanet
na lata 2016 – 2025. Stwierdził, że rada nie posiada wiedzy gdzie jest kanalizacja a gdzie jej nie
ma. To samo tyczy się wodociągu. Przewodnicząca rady, zapoznała obecnych z treścią uchwały,
która zawiera wyszczególnienie ulic. Pan Robert Błoszyk zapytał czy rada jest wstanie w dniu
dzisiejszym takie potrzeby zdefiniować? Pan Marek Leśniak stwierdził, że należało by zebrać od
mieszkańców. Przewodnicząca rady zaproponowała aby wszystkie propozycję zawrzeć w
załączniku. Pan Marek Leśniak stwierdził, że Aquanet winien posiadać wiedzę jakie ulice
posiadają sieć wodociągową i kanalizacyjną. Ustalono, że należy nagłośnić sprawę możliwe jak
najszybciej poprzez ogłoszenia w gablotach osiedla, na stronie internetowej oraz jeśli będzie to
możliwe poprzez ogłoszenie w trakcie mszy przez księdza proboszcza.
Przewodnicząca rady odczytała treść uchwały.
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 14 radnych.
Za
14
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVII/81/VII/2016 (załącznik nr 9)
Pan Marek Leśniak przypomniał o zadaniu, które rada umieściła w planie na 2016 a mianowicie
wykonanie koncepcji kanalizacji deszczowej. Rada przeznaczyła na to zadanie środki w
wysokości 20.000,00 zł. Wystąpiono o opinię do ZDM. Niestety ZDM zadanie odrzuciło
tłumacząc się, że nie bardzo wiedzą o co chodzi. W związku z tym ponownie zwrócił się do
ZDM z pismem tłumacząc jaki był cel przeznaczenia środków. W odpowiedzi uzyskał
informację, że owszem mogą taką koncepcję wykonać, widzą nawet taką potrzebę, ale środki
niezbędne do wykonania takiego projektu byłyby znacznie większe ok. 200 do 300 tys. Niestety
ZDM takimi środkami nie dysponuje. Pan Przemysław Polcyn stwierdził, że aby wykonać taką
koncepcję należałoby pozyskać sponsora. Następnie zabrała głos przedstawicielka
Stowarzyszenia Krzyżanka przypominając, że Stowarzyszenie zwracało się z prośbą o spotkanie
w sprawie zagospodarowania terenów przy cieku Krzyżanka ponawiając swoją prośbę. Pan
Przemysław Polcyn przypomniał, że na której z zeszłorocznych sesji na której była Pani obecna,
ustalono, że spotkanie dojdzie do skutku jeśli rada otrzyma informację dot. określenia Krzyżanki
jako np. rów, ciek. Na dzień dzisiejszy rada nie otrzymała takiej informacji. Jeśli rada otrzyma
taka informację, przedstawiciele Stowarzyszenia otrzymają zaproszenie na posiedzenie
połączonych komisji: Ochrony Środowiska i Planowania na którym będziecie państwo mogli
przedstawić swoje dokumenty.
Punkt 10: Ustalenie terminu spotkania z Prezesem Hipodromu WOLA
Przewodnicząca rady poinformowała o zaproszeniu wszystkich ościennych osiedli do
współpracy, wystosowanym przez prezesa Hipodromu Wola. Prezes zaproponował spotkanie w
siedzibie rady w dowolnym terminie. Przewodnicząca zaproponowała aby spotkanie odbyło się w
siedzibie rady, najlepiej po środowym dyżurze. Temat odłożono do momentu zakończenia
remontu siedziby.
Punkt 11: Aktualizacja koncepcji strefy Ruchu Uspokojonego na Osiedlu na podstawie
opracowania w wersji elektronicznej/ płyty /.
Przewodnicząca rady stwierdziła, że rada otrzymała aktualizację w wersji koncepcji
elektronicznej (mapka). Zapytała czy coś się zmieniło w stosunku do wersji pierwotnej. Pan

Przemysław Polcyn stwierdził, że jest powołana komisja porządku która może się tą sprawą
zająć. Przewodnicząca rady przypomniała, że było wystosowane pismo do ZDM o ewaluację i
do tej pory nie ma odpowiedzi. Pan Witold Puchalski stwierdził, że przyszła odpowiedź ale nie
zawierała konkretnych informacji. Pan Marek Leśniak poinformował, że jakiś czas temu ktoś
dzwonił w tej sprawie. Przewodnicząca rady poprosiła Pana Marka Leśnika o zajęcie tym
tematem.
Punkt 12: Omówienie Decyzji Prezydenta Miasta Poznania w zakresie współpracy RO z Portem
Lotniczym Ławica , w kwestii nasadzeń zastępczych na Osiedlu.
Przewodnicząca rady poinformowała o otrzymanej decyzji w sprawie nasadzeń zastępczych. Port
Lotniczy Ławica ma zamiar wyciąć określoną ilość drzew. w zamian został zobowiązany do
wykonania nasadzeń rekompensacyjnych. Naszemu osiedlu przypadło 109 drzew. W piśmie
wskazano miejsca nasadzeń. Pani Dorota Matkowska poinformowała o spotkaniu w tej sprawie z
Panią Małgorzatą Bogusławska, przedstawicielem WTiZ. Na spotkaniu wstępnie ustalono
miejsca nasadzeń. Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Dorotę Matkowska o pilotowanie tej
sprawy.
Punkt 13: Ustalenie terminów imprez sportowych i festynu w I półroczu 2016.
Przewodnicząca rady oddała głos Panu Robertowi Błoszykowi, który poinformował o spotkaniu
komisji oświaty, kultury, sportu i rekreacji w dniu 19.11.15 r. Na spotkaniu ustalono
harmonogram wszystkich imprez. Następnie odczytał całość harmonogramu. Poinformował o
spotkaniu z radami osiedli: Kiekrz, Strzeszyn, Sołacz w sprawie realizacji projektu Budżetu
Obywatelskiego „Plażojady”. Na spotkaniu ustalono, że każda z rad wyznaczy ze swojego grona
przedstawiciela do zespołu zajmującego się projektem. Zaproponował kandydaturę Pani Doroty
Matkowskiej w zastępstwie zaproponowano Pana Witolda Puchalskiego. (wyznacza jako
reprezentanta do koordynacji projektu plażojada wygranym w BO)
W związku z koniecznością podjęcia uchwały w tej sprawie Pan Robert Błoszyk zaproponował
zmianę porządku obrad przez dodanie po pkt 13b dodać pkt 13c o treści: Projekt uchwały w
sprawie wyznaczenia przedstawiciela osiedla do prac w zespole ds. realizacji zadania Z BO „Plażojada”. Przewodnicząca poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad. Rada przyjęła
zmianę jednogłośnie.
Punkt 13a: Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wydawania opinii
Przewodnicząca rady odczytała treść uchwały.
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 14 radnych
Za
14
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVII/82/VII/2016 (załącznik nr 10)
Punkt 13b: Projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie osiedla
Przewodnicząca rady oddała głos Panu Przemysławowi Polcynowi, który za zgodą
Przewodniczącej rady, odczytał treść projektu uchwały wraz z załącznikiem.
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 14 radnych.
Za
14
Przeciw
0
Wstrzymało się
0

Uchwała nr XVII/83/VII/2016 (załącznik nr 11)
Punkt 13c: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela osiedla do prac w zespole
ds. realizacji zadania Z BO - „Plażojada”.
Przewodnicząca rady odczytała projekt uchwały.
Rada przystąpiono do głosowania. Głosowało 14 radnych
Za
14
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVII/84/VII/2016 (załącznik nr 12)
Punkt 5: Projekt uchwały w sprawie składu redakcyjnego gazetki „Nasze Krzyżowniki –
Smochowice”.
Wiceprzewodniczący rady, Pan Przemysław Polcyn zwrócił uwagę, że nie zostało wydane
Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania składu redakcyjnego gazetki „Nasze Krzyżowniki
– Smochowice”. Przedstawiciel WJPM zobowiązał się do wyjaśnienia tej kwestii.
Podjęcie uchwały przełożono na następną sesję.
Punkt 2: Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie uwag do
projektu statutu osiedla.
Wiceprzewodniczący rady, Pan Przemysław Polcyn zaproponował odczytanie załącznika
zawierającego propozycje uwag do projektu statutu. Pan Andrzej Dłutkowski stwierdził, że
wszyscy otrzymali propozycję drogą mailową w związku z czym mieli możliwość zapoznania się
z propozycją. Przewodnicząca rady, Pani Bożena Stradowaka – Adamska stwierdziła, że należy
uwagi odczytać. Pan Przemysław Polcyn odczytał propozycje uwag.
Przewodnicząca rady odczytała treść projektu uchwały.
Rada Przystąpiła do głosowania. Głosowało 14 radnych.
Za
14
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVII/85/VII/2016 (załącznik nr 13)
Punkt 14: Wolne głosy i wnioski
Pan Witold Puchalski poinformował o piśmie z WZiSS dotyczącym ogłoszenia otwartego
konkursu ofert zwracając uwagę, że rada powinna podjąć uchwałę rekomendującą podmioty
ubiegające się o dofinansowanie. Przewodnicząca rady, stwierdziła, że nie widzi potrzeby
podejmowania w tej sprawie uchwały. Pani Elżbieta Węgrzynowicz stwierdziła, że rada powinna
taką uchwałę podjąć i zaproponowała aby poinformować Stowarzyszenia działające na terenie
osiedla o możliwości składania ofert. Przewodniczący zarządu, pan Maciej Bedyński stwierdził,
że na dzień dzisiejszy rada nie ma wiedzy jaki podmiot złoży ofertę konkursową. Rada podejmie
uchwałę w stosownym momencie.
Pan Przemysław Polcyn zaproponował przedłużenie sesji o 1 godz. większość obecnych wyraziła
zgodę.
Pan Witold Puchalski poinformował o ujęciu w budżecie miasta na 2016 r 4 mln na remonty
przejścia podziemne. Na naszym osiedlu ujęto 3 przejścia. Stwierdził, że należy się tą sprawą
zająć. Następnie poinformował o spotkaniu w dniu 13.01 br. Komisji Polityki Przestrzennej RM

na którym ma być omawiany temat pola golfowego. Pan Przemysław Polcyn poinformował o
Uchwale RM w sprawie nowych zasad naliczania środków dla jp na lata 2016 –2019.
Punkt 15: Zakończenie sesji
Przewodnicząca rday, pani Bożena Stradowska – Adamska zakończyła sesję o godz. 21.30.

Protokółowała
A. Rabczewska

