Protokół nr 18/2016
XVIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
z 2 lutego 2016 r.
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska otworzyła sesję, stwierdziła kworum,
odczytała porządek obrad (lista obecności załącznik nr 1, porządek obrad załącznik nr 2). Pan
Witold Puchalski zaproponował zmianę porządku obrad po pkt 1 dodać pkt 1a o treści:
Omówienie spraw bezpieczeństwa i porządku na osiedlu. Pan Przemysław Polcyn zaproponował
po pkt 4 dodać pkt 4a o treści: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniosku
o montaż słupa oświetleniowego. Przewodnicząca rady podała proponowany porządek obrad
wraz ze zmianami pod głosowanie. Rada przyjęła porządek obrad jednogłośnie.
Przewodnicząca rady przywitała gości obecnych na obradach sesji.
Punkt 1a: Omówienie spraw bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu.
Pan Witold Puchalski poinformował o przydzieleniu na osiedle Strażnika Miejskiego. Na
comiesięcznym spotkaniu na Policji została zgłoszona pustostanu na ul. Łagowskiej 61.
Następnie poinformował o potrzebie zgłoszenia do ZDM ulic, na których jest potrzeba łatania
dziur.
Punkt 2: Projekt uchwały w sprawie wydawania gazetki osiedlowej.
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska odczytała treść projektu uchwały.
Nikt nie wniósł uwag do projektu u chwały. Następnie rada przystąpiła do głosowania.
Głosowało 11 radnych
Za
11
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVIII/86/VII/2016 (załącznik nr 3)
Punkt 3: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla.
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska poinformowała o konieczności
utworzenia w planie wydatków osiedla paragrafu 4260 (opłata mediów –woda energia na
obiekcie przy ul. Braniewskiej). Przedstawiciel WJPM zaproponował, aby zabezpieczyć kwotę
w wysokości 3.000,00 zł. Następnie oddała głos panu Przemysławowi Polcynowi, który
stwierdził, że rada posiada 20.000,00 zł w rezerwie budżetu miasta (środki nierozdysponowane).
Zaproponował, aby z tych środków 14.000,00 zł przeznaczyć na organizację festynu
osiedlowego. Dodatkowo zaproponował wycofanie z planu WZiSS środków w wysokości
15.000,00, które rada przeznaczyła na festyn osiedlowy i umieszczenia ich w planie osiedla.
Razem na organizację festynu byłoby 29.000,00 zł.
Przewodnicząca rady odczytała projekt uchwały. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do projektu
uchwały. Następnie rada przystąpiła do głosowania.
Głosowało 11 radnych.
Za
11
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVIII/87/VII/2016 (załącznik nr 4)

Punkt 4: Projekt uchwały w sprawie realizacji zadań wyłonionych w ramach dofinansowania
zadań inwestycyjnych oraz Budżetu Obywatelskiego 2016.
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska odczytała projekt uchwały. Następnie
oddała głos pani Dorocie Matkowskiej, która wyjaśniła, iż w związku z toczącym się
postepowaniem zwrotowym dot. między innymi terenów na ul. Braniewskiej (obiekt) WGN
zaproponował osiedlu realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego (pamptrack) na działkach
przy ul. Maszewskiej na których będzie realizowany grant.
Następnie rada przystąpiła do głosowania.
Głosowało 11 radnych.
Za
11
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVIII/88/VII/2016 (załącznik nr 5)
Punkt 4a: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniosku o montaż słupa
oświetleniowego.
Przewodnicząca rady oddała głos panu Przemysławowi Polcynowi, który poinformował o
rozmowie z przedstawicielem ZDM zajmującym się oświetleniem drogowym. Z informacji które
uzyskał wynika, że w pierwszej kolejności należy ustalić wszystkie szczegóły, łącznie z
wysokością środków niezbędnych do wykonania takich prac, następnie podjąć uchwałę.
Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały. Następnie rada przystąpiła do głosowania.
Głosowało 11 radnych.
Za
11
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XVIII/89/VII/2016 (załącznik nr 6)
Punkt 5: Omówienie tematu pola golfowego.
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska stwierdziła, że sprawa pola
golfowego ponownie „odżyła”. Poproszono ją o wyrażenie stanowiska rady. W wywiadzie
udzielonym radiu „Merkury” potrzymała stanowisko rady w tej sprawie. Pan Przemysław Polcyn
zaproponował, aby przedstawiciele rady częściej bywali na posiedzeniach komisji polityki
przestrzennej RM, na których ten temat bywa omawiany.
Punkt 6: Omówienie obchodów 25 lecia działania rady osiedla.
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska przypomniała obecnym, że w tym
roku, w listopadzie przypada 25 lecie działania rady osiedla. Przypomina o tym tak wcześnie,
żeby wszyscy zastanowili się w jaki sposób uczcić jubileusz. Pan Witold Puchalski
zaproponował, aby wszystkie imprezy zaplanowane na ten rok obywały się w ramach 25 lecia
rady. Pani Elżbieta Węgrzynowicz stwierdziła, że należałoby zwrócić się do firm organizujących
imprezy aby umieściła taką informację na plakatach. Przewodnicząca rady zaproponowała aby
każdy z członków rady przemyślał temat i na kolejnych spotkaniach przedstawił propozycję.
Pan Robert Błoszyk, wytłumaczył obecnym dlaczego rada zaproponowała tak dużą kwotę na
organizację festynu ( 29.000,00). Przyczyna jest bardzo prosta, rada chce zorganizować festyn
profesjonalnie (scena, catering, wykonawca). Wiadomo, że będzie konieczność wyłonienia,

poprzez przetarg lub wybór trzech ofert, realizatora przedsięwzięcia, ale rada będzie miała duży
wpływ na kształt imprezy.
Punkt 7: Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca rady poinformowała o piśmie Architektów Polskich, które rada otrzymała do
wiadomości, dotyczącego koncepcji zagospodarowania terenów Golęcina. Stwierdziła, że
członkowie rady nie biorą udziału w pracach zespołu i może warto by było się tą sprawą
zainteresować. Następnie przewodnicząca rady oddała głos pani Marii Najewskiej,
przedstawicielowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozbudowy Infrastruktury ulicy Łebska Północ,
która zapoznała obecnych z postępem spraw związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej. Następnie jako przedstawiciel Stowarzyszenia „Krzyżanaka” poinformowała o
przeprowadzonej lustracji, wraz z Panem Witoldem Puchalskim, terenów wokół cieku
Krzyżanka na odcinku od ul. Dąbrowskiego do jeziora. W wielu miejscach stwierdzili duże
wysypiska śmieci. W tej sprawie zostało skierowane do WGN. W dniu 20.01.2016 otrzymała
odpowiedź, którą odczytała. Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska- Adamska zwróciła
się z pytaniem do Pani Mirosławy Kaźmierowskiej (gość) w związku z jaką sprawą przyszła na
sesję rady. W odpowiedzi Pani Kaźmierowska poinformowała, że sprawą , która ją sprowadziła
dotyczy tematu pola golfowego. Z wypowiedzi pani przewodniczącej wynika, że rada nie
zmieniła swojego stanowiska w tej sprawie co bardzo jej odpowiada. Pan Radosław Sekulski
zwrócił się z pytaniem czy są jakieś postępy w sprawie niekontrolowanych wód deszczowych
spływających do jeziora kierskiego. W odpowiedzi Pani Maria Najewska poinformowała o
korespondencji prowadzonej przez Stowarzyszenie z WOŚ i ZDM w tej sprawie. Pan Radosław
Sekulski poruszył również temat strefy uspokojonego ruchu, a dokładniej spowalniacza na ul.
Lubowskiej 51a. Problem polega na tym, że jest zbyt duża miejsca pomiędzy spowalniaczem a
chodnikiem – samochód ma możliwość ominięcia spowalniacza. Należałoby się zastanowić jak
rozwiązać ten problem. Pan Witold Puchalski zaproponował montaż słupków. Poinformował
również o Wyścigu Kolarskim, który odbędzie się w dniu 28.05.2016 r. Przypomniał o pisemnym
zgłoszeniu instalacji 3 stacji rowerowych, zaproponował ponowienie pisma w tej sprawie.
Punkt 8: Zakończenie sesji
Przewodnicząca rady, Pani Bożena Stradowska - Adamska zakończyła sesję.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała
(-) A.Rabczewska

