
Protokół nr 20/2016  
XX sesji  Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice  

z 5 kwietnia 2016 r. 
 
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. 
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska otworzyła sesję, przywitała gości, 
stwierdziła kworum, następnie odczytała porządek obrad (lista obecności załącznik nr 1, 
porządek obrad  załącznik nr 2). Pan Przemysław Polcy zaproponował po pkt 3 dodać pkt 3a o 
treści: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia logotypu osiedla. Następnie Pan Andrzej Dłutkowski 
złożył wniosek o odwołanie Pani Bożeny Stradowskiej – Adamskiej z funkcji Przewodniczącej 
Rady. Pani Bożena Stradowska – Adamska zaproponowała aby złożony wniosek był 
umieszczony w porządku obrad w pkt 1a. Pani Maria Najewska przedstawiciel Stowarzyszenia 
„Krzyżanka” poprosiła o umożliwienie wypowiedzi w pkt 11 „Wolne głosy i wnioski”.  
Przewodnicząca rady podała proponowany porządek obrad wraz ze zmianami pod głosowanie. 
Rada przyjęła porządek obrad jednogłośnie.  
 
Punkt 1a: Wniosek o odwołanie Pani Bożeny Stradowskiej – Adamskiej z funkcji 
Przewodniczącej Rady. 
Wiceprzewodniczący rady, pan Robert Błoszyk odczytał treść wniosku wraz z uzasadnieniem 
złożonego przez pana Andrzeja Dłutowskiego. Następnie przedstawiciel WJPM zapoznał 
obecnych z obowiązującą w takiej sytuacji procedurą. 
Pani Elżbieta Węgrzynowicz zabierając głos poprosiła pana Andrzeja Dłutkowskiego o bardziej 
szczegółowe uzasadnienie odwołania. W odpowiedzi pan Andrzej Dłutkowski podał między 
innymi, kilka przykładów nieprawidłowego, w jego ocenie, przygotowania sesji. Następnie głos 
zabrała Pani Bożena Stradowska – Adamska tłumacząc, iż termin zwołania sesji marcowej 
wyniknął z niezamierzonej, zwykłej ludzkiej pomyłki.  Pani Maria Najewska – gość, 
przedstawiciel Stowarzyszenia „Krzyżanka” stwierdziła, że członkowie stowarzyszenia  
zapoznają się z porządkiem obrad każdej sesji. W porządku obrad sesji marcowej nie było punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie „Krzyżanki”. Całe Stowarzyszenie jest żywo 
zainteresowane każdą taką uchwałą.  Pani Bożena Stradowska – Adamska poinformowała, że 
każdy z członków rady ma prawo zgłosić na sesji zmianę porządku obrad. Przypomniała, że od 
początku tej kadencji sesje odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca. Następnie zabrał głos 
przedstawiciel  Stowarzyszenia, pan Piotr Sobisiak, który stwierdził, że uchwały opiniujące 
podjęte na sesji 1.03.2016 r. dotyczą gruntów miejskich. Natomiast uchwała w sprawie 
„Krzyżanki” dotyczy terenów prywatnych i została zgłoszona do porządku obrad na sesji. 
Ponieważ na sesji nie byli obecni wszyscy radni zrodziło się podejrzenie, że zostało to zrobione 
specjalnie. Zarzucił radzie, że uchwała została podjęta bez konsultacji z zainteresowanymi. Pan 
Andrzej Szymański przypomniał, że jedną z pierwszych uchwał, która została podjęta przez tą 
radę była uchwała uchylająca uchwałę dot. zmian w mpzp. Zarzucił Przewodniczącej brak  
powiadamiania zainteresowanych stron o ujęciu w porządku obrad takich uchwał, co odbiera 
zainteresowanym stronom możliwość przedstawienia radzie swoich racji.   
Wiceprzewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował powołanie komisji 
skrutacyjnej.  
Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Na członków Komisji wybrano z pośród 
członków Rady Andrzeja Dłutkowskiego, Marka Leśniaka, Dorotę Matkowską. Kandydatury  
zostały przyjęte przez Rade w głosowaniu jawnym:  
za      12 głosów,  
przeciw   0 
wstrzymało się  0  



 
Komisja Skrutacyjna w składzie: 
Marek Leśniak   Przewodniczący 
Dorota Matkowska   Członek 
Andrzej Dłutkowski   Członek 
Następnie rada przystąpiła do tajnego głosowania za odwołaniem Pani Bożeny Stradowskiej – 
Adamskiej z funkcji Przewodniczącej Rady.  
 
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania 
Głosowało 12 radnych 
Za   9 
Przeciw  3 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XX/100/VII/2016 ( załącznik nr 3) 
 
Prowadzenie sesji  przejął Wiceprzewodniczący rady, pan Robert Błoszyk, który zaproponował 
zmianę porządku obrad przez dodanie pkt 1b o treści: Projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Osiedla. Rada przyjęła zmianę porządku obrad jednogłośnie.  
 
Punkt 1b: Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego rady. 
Następnie pan Robert Błoszyk zaproponował na Przewodniczącego Rady kandydaturę pana 
Przemysława Polcyna. Więcej propozycji nie było. 
Pan Przemysław Polcyn wyraził zgodę na kandydowanie. 
Rada przystąpiła do tajnego głosowania.  
Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół. 
Głosowało 12 radnych 
Wyniki głosowania 
Przemysław Polcyn  10  
 
Całkowita liczba oddanych głosów  12 
Głosów ważnych bez dokonania wyboru 2 
Głosów nieważnych     
Uchwała nr XX/101/VII/2016 (załącznik nr 4) 
 
Punkt 2: Informacja w sprawie bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos panu Witoldowi Puchalskiemu, który 
poinformował o powstaniu mapy zagrożeń. Rada zgłosiła 3 takie miejsca. Poinformował również 
o przygotowywanym dn. 23.04 odbędzie się akcja sprzątania na terenie osiedla. Dokładna  
informacja zostanie jeszcze podana. Dnia 4.03. odbyła się wizja z udziałem przedstawiciela 
WGK. Pismo zostało już przez WGK przygotowane i rozesłane do wszystkich zainteresowanych, 
między innymi do Straży Miejskiej, WGN i ZDM. Na początku maja ma odbyć się jeszcze jedna 
taka wizja.  
O godz. 19.00 na sesję przybył Prezydent Miasta, Pan Maciej Wudarski.   
 
Punkt 3: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli osiedla do komisji ds. oceny i 
lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań.  
   
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały, zaproponował, 
aby w skład komisji weszły te same osoby co w zeszłorocznej edycji. Rada przyjęła propozycję. 



Następnie rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie: 
Za   12 
Przeciw    0 
Wstrzymało się   0  
Uchwała nr XX/102/VII/2016 (załącznik nr 5) 
 
Punkt 3a: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia logotypu osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn przypomniał obecnym o zeszłorocznych 
staraniach rady dotyczących herbu Osiedla. Zaproponował, aby herb stał się logotypem osiedla. 
Następnie odczytał treść projektu uchwały. Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 12 radnych – jednogłośnie 
Uchwała nr XX/103/VII/2016 (załącznik nr 6) 
 
Punkt 4: Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy północno-zachodnich osiedli Miasta 
Poznania. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie: 
 Za   12 
Przeciw    0 
Wstrzymało się   0  
Uchwała nr XX/104/VII/2016 (załącznik nr 7) 
 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn o godz. 19.10 ogłosił 5 min przerwę w obradach. 
 
O godz. 19.15 Przewodniczący rady wznowił obrady przekazując głos Prezydentowi Miasta, 
panu Maciejowi Wudarskiemu.  
Na obrady sesji przybyli również przedstawiciele Zakładu Lasów Poznańskich, Dyrektor 
Mieczysław Broński wraz z zastępcą Henrykiem Borowskim. 
 
Punkt 10: Omówienie sprawy wydzierżawienia Obiektu ZLP. 
Prezydent miasta, pan Maciej Wudarski na wstępie wyjaśnił jakich terenów dotyczy sprawa. 
Chodzi o teren byłej bazy Zakładów Lasów Poznańskich przy ul. Margonińskiej obecnie nie 
wykorzystywanej. Do miasta zgłosiła się firma GARVES z propozycją zagospodarowania tego 
terenu. Następnie oddał głos Dyrektorowi ZLP, panu Mieczysławowi Brońskiemu, który omówił 
propozycję firmy GARVES. Propozycja zawiera między innymi budowę pełno wymiarowego  
boiska do piłki nożnej znajdujące się pod halą pneumatyczną, korty tenisowe, przedszkole 
sportowe i restauracja. Koszt inwestycji wyniesie około 12.000.000,00 zł. Prace miałyby być 
podzielone na II etapy. Poinformował, że prezentacja projektu została szczegółowo omówiona na 
spotkaniu Zarządowi Osiedla. Przewodniczący rady, zaproponował rozesłanie formy 
elektronicznej wszystkim członkom rady do zapoznania. Pan Mieczysław Broński zaproponował, 
aby wszyscy członkowie rady zapoznali się z materiałem, przygotują pytania. Na następnym 
spotkaniu, jeśli do takiego dojdzie, udzieli odpowiedzi. Stwierdził, że istnieje możliwość 
zaproszenia na następne spotkanie przedstawiciela firmy GARVES.  
Pani Dorota Matkowska zapytała: jaki jest przewidziany okres dzierżawy omawianego terenu. W 
odpowiedzi pan Maciej Wudarski poinformował, iż propozycją miasta jest 20 letnia dzierżawa. 
Na razie są to wstępne uzgodnienia. Poprosił radę o opinię w sprawie propozycji 



zagospodarowania terenu oraz o wyrażenie zgody na długoletnią dzierżawę terenu przy ul. 
Meliorantów.  
 
Punkt 5: Omówienie obchodów 25 lecia istnienia Rady Osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn  poinformował, że festyn odbędzie się 4 czerwca 
2016 r.. Następnie oddał głos Wiceprzewodniczącemu rady, panu Robertowi Błoszykowi, który 
pokrótce omówił postęp prac związanych z organizacją festiwalu.  Festiwał podzielony jest na 
dwie części. W pierwszej są zaplanowane występy różnych zespołów, w drugiej będą odbywały 
się różne konkursy, animacje dla dzieci. Wieczorem jest zaplanowany koncert „Gwiazdy”. 
Poinformował, o oficjalnych pismach z Gabinetu Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta o 
objęciu obchodów 25 lecia patronatem. Patronatem objęte jest 5 imprez: bieg, wyścig kolarski, 
festiwal, turniej tenisowy i rajd rowerowy.  
 
Punkt 6: Roztrzygnięcie sposobu użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Drogowców Nr 
17. 
Pani Bożena Stradowska – Adamska poinformowała o piśmie z WGN dot. zbycia nieruchomości 
przy ul. Drogowców 17. Następnie zabrał głos pan Marek Leśniak, który poinformował 
obecnych, że temat był omawiany na ostatnim spotkaniu Zarządu Osiedla. W związku z 
wykonaną przez ZDM inwentaryzacją całości terenu Smochowice Południe nie jest wskazane 
zbycie tej działki. Tym bardziej, że mieszkańcy tych terenów proponują powstanie parkingu 
samochodowego. Zaproponował negatywne zaopiniowanie zbycia działki do momentu kiedy 
powstanie ujednolicona koncepcja organizacji ruchu zaakceptowana przez większość 
mieszkańców. Zaproponował projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. 
Drogowców 17. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie: 
Za   12 
Przeciw    0 
Wstrzymało się   0  
Uchwała nr XX/105/VII/2016 (załącznik nr 8) 
 
Punkt 7: Omówienie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego oraz wyznaczenie członka RO 
do współpracy przy organizacji Imprezy. 
Pan Witold Puchalski zwrócił się z zapytaniem: dlaczego ten punkt ,w takiej formie został ujęty 
w porządku obrad. W odpowiedzi Pani Bożena Stradowska – Adamska stwierdziła, że jeśli ta 
impreza została objęta patronatem rada winna być poinformowana o szczegółach jak również 
winna wyznaczyć swojego przedstawiciela. Pan Eugeniusz Gąsiorek stwierdził, że Pan Witold 
Puchalski jest wicedyrektorem  tego wyścigu i jest na bieżąco w tym temacie. Przewodniczący 
rady, pan Przemysław Polcyn stwierdził, że jeśli rada ma swoich przedstawicieli w zespole 
organizacyjnym nie musi dodatkowo nikogo wyznaczać. 
 
Punkt 8: Wyznaczenie punktu do przeprowadzania głosowania na zgłoszone do PBO projekty z 
terenu Osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował na punkt do głosowania siedzibę 
rady osiedla. Wszyscy obecni poparli propozycję.   
 
Punkt 9: Omówienie zgłoszonych przez mieszkańców spraw  na dyżurach. 
Pani Bożena Stradowska – Adamska zwróciła się z pytaniem: jakie tematy najczęściej są 
poruszane przez mieszkańców. W odpowiedzi pan Witold Puchalski poinformował, że aktualnie 



ważnym tematem jest koncepcja przebudowy dróg Smochowice Południe. Dodatkowo, 
mieszkańcy zgłaszają sprawy dot. porządku i planowanych remontów dróg. 
 
Punkt 11: Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos panu Andrzejowi Dłutkowskiemu, 
który zgłosił wniosek o uchylenie uchwały nr XIX/99/VII/2016 w sprawie przywrócenia cieku 
„Krzyżanaka” do Zachodniego Klina Zieleni. Uchwała została podjęta na sesji 1.03.2016 r. 
Wniosek uzasadniony faktem, że jeśli zapisy uchwały będą realizowane, naruszą prywatne 
interesy właścicieli nieruchomości, które na tym obszarze się znajdują. Wniosek został przyjęty 
przez Przewodniczącego rady. Następnie zaproponował najbliższe obrady sesji na 26.04.2016r. a  
obrady sesji  majowej zaproponował na 10.05.2016r. Omówienie wniosku zostanie umieszczone 
w porządku obrad najpóźniej na sesji majowej. Przedstawicielka Stowarzyszenia, pani Maria 
Najewska zwróciła się z pytaniem do Pani Bożeny Stradowskiej – Adamskiej czy uchwała w 
sprawie Krzyżanki została już przekazana do procedowania. W odpowiedzi przedstawiciel 
WJPM poinformował, że uchwała została już skierowana do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 
Pani Maria Najewska stwierdziła, że Stowarzyszenie oczekuje odpowiedzi na pisma przesłane 
przez Stowarzyszenie do Przewodniczących rady i zarządu osiedla. Radni poprosili o odczytanie 
treści pisma. Pismo odczytał Przewodniczący rady. Pani Dorota Matkowska zwróciła się z 
pytaniem do członków Stowarzyszenia: ilu mieszkańców wystąpiło z wnioskiem o wydanie 
warunków zabudowy na tym terenie? W odpowiedzi Pani Maria Najewska poinformowała, że 10 
osób złożyło taki wniosek. Na  wszystkie wnioski była negatywna odpowiedź. Sprawa została 
przesłana do SKO. SKO sprawę przesłało do ponownego rozpatrzenia. Pani Maria Najewska 
stwierdziła, że utrzymanie omawianych terenów leży w gestii ich właścicieli. W studium rozwoju 
Miasta teren ten jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
Przypomniała, że tereny aktualnie są użytkowane przez wszystkich mieszkańców mimo, iż są to 
tereny prywatne. Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował zorganizowanie 
spotkania  komisji ds. planowania i rozwoju, Stowarzyszenia „Krzyżanka” oraz Stowarzyszenia 
na Rzecz Zachodniego Klina Zieleni, aby ustalić wspólne stanowisko. Pani Maria Najewska 
poparła propozycję pana Przewodniczącego stwierdzając, że sprawa wymaga zainteresowania 
wszystkich stron i podjęcia wspólnych działań dla dobra osiedla. Pan Andrzej Dłutkowski 
zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wstrzymania realizacji uchwały w sprawie wniosku o 
włączenie doliny cieku Krzyżanka do obszaru Zachodniego Klina Zieleni miasta Poznania. 
Przewodniczący rady zaproponował ujęcie propozycji pana Andrzeja Dłutkowskiego do 
porządku obrad na sesję 26.04.2016 r. 
 
Punkt 12: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji. 
 
Na tym protokół zakończono 
 
             Przewodniczący 
       Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice 
 
        (-) Przemysław Polcyn 
 
Protokółowała 
(-) A. Rabczewska 


