
Protokół nr 22/2016  
XXII sesji  Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice  

z 10 maja 2016 r. 
 
 
 
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję, stwierdził  kworum, przywitał 
przybyłych na sesję gości, przedstawił porządek obrad (załącznik nr 1 - lista obecności, porządek 
obrad – załącznik nr 2). Przewodniczący rady zaproponował dodać do porządku obrad pkt 8a o 
treści: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego 
przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Meliorantów, następnie poddał 
pod głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad. 
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 8 radnych 
Za   8 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zwrócił się do obecnych  pytaniem: czy ktoś z  
obecnych na sesji radni chce wygłosić oświadczenie. Nikt z obecnych się nie zgłosił.  
 
Obrady sesji opuściła radna Magdalena Ratajczak. 
Na sesję przybył radny Robert Sekulski. 
 
Punkt 3: Informacja Komisji działających przy radzie osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnemu Witoldowi Puchalskiemu 
który, poinformował o piśmie przesłanym do Policji z prośbą o wzmożenie kontroli szczególnie 
jeśli chodzi o przekraczanie przez pojazdy szybkości. Zaproponował przeanalizowanie przez 
radnych tematu dot. organizacji ruchu na wiadukcie na ul. Santockiej. Ostatnim tematem, który 
poruszył była sprawa obecności dzików na terenie osiedla. Wszelkie zdarzenia związane z tą 
sprawą należy zgłaszać Straży Miejskiej.  
 
Punkt 4: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos pani Teresie Rydzyńskiej 
przedstawicielowi Stowarzyszenia „Krzyżanka”, która zadała dwa pytania:  dlaczego w gazetce 
została umieszczona informacja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie „Krzyżanki” a zabrakło 
informacji o jej uchyleniu, drugie pytanie dotyczyło braku istotnej informacji, iż nastąpiła zmiana 
Przewodniczącego rady?. Radna Dorota Matkowska stwierdziła, że pytania przekaże redaktor 
naczelnej, pani Elżbiecie Wegrzynowicz.  
 
Punkt 5: Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z 
upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 rady osiedla.  
Przewodniczący rady. Pan Przemysław Polcyn oddał głos przewodniczącemu Zarządu, panu 
Maciejowi Bedyńskiemu, który poinformował o podjęciu przez zarząd uchwały w sprawie opinii 
w zakresie lokalizacji stoisk w pasie drogowym.  
 



Punkt 6: Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, 
przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016 -2019. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał projekt uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 10 radnych 
Za    10 
Przeciw   0 
Wstrzymało się   0 
Uchwała nr XXII/127/VII/2016 (załącznik nr 3) 
Następnie przewodniczący rady oddał głos pani Marii Najewskiej, która podziękowała radnym za 
podjęcie uchwały o takiej treści. 
 
Punkt 7: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu dzierżawy przez ZLP terenu bazy z 
przeznaczeniem na realizację kompleksu sportowo – rekreacyjnego.  
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn przypomniał obecnym o przesłanej wszystkim 
radnym koncepcji kompleksu sportowo – rekreacyjnego, który na wspomnianym terenie ma być 
realizowany przez Miasto. Następnie odczytał treść projektu uchwały. Rada przystąpiła do 
glosowania. Głosowało 10 radnych. 
Za    10 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  0 
Uchwała nr XXII/128/VII/2016 (załącznik nr 4) 
 
Na sesję przybył radny Andrzej Dłutkowski. 
 
Punkt 8: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków (ZDM) 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Radny Marek Leśniak poinformował opracowywanej przez ZDM koncepcji projektów ulic na 
części osiedla Smochowice Południe. Powstało już opracowanie, które było już konsultowane 
przez mieszkańców. Koncepcja powstała ze środków przeznaczonych przez radę w 2015 r.  Rada 
przeznaczyła na rok 2016 kolejne środki (50.000,00 zł) na dalsze prace. Rada otrzymała z ZDM 
pismo z informacją, iż koszt wykonania badań gruntowych celem określenia sposobu 
zagospodarowania wód deszczowych wyniesie 58.800,00. Poprosił radnych aby poparli 
propozycję Zarządu zwiększająca środki o 8.800,00 zł.  
Rada przystąpiła do głosowania.  Głosowało 11 radnych. 
Za    11         
Przeciw   0 
Wstrzymało się  0 
Uchwała nr XXII/129/VII/2016 (załącznik nr 5) 
 
Punkt 8a: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaopiniowania planowania 
zbycia przez Miasto nieruchomości położonej przy ul Meliorantów. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. Następnie oddał 
głos mieszkance ul. Meliorantów, która bezpośrednio od lat zainteresowana jest wykupem działki 
nr 27, bezpośrednio przylegającej do jej posesji. Wyraziła swój sprzeciw  pomysłowi ujętemu w 
projekcie budowy na wspomnianej ulicy miejsc parkingowych. Radny Marek Leśniak poprosił 
zainteresowaną o przekazanie wniesionych uwag, które zostaną dołączone do wniesionych już 
uwag przez mieszkańców i przekazane do ZDM.   



Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 11 radnych. 
Za    11 
Przeciw   0  
Wstrzymało się  0 
Uchwała nr XXII/130/VII/2016 (załącznik nr 6) 
 
Punkt 9: Wolne głosy i wnioski   
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos pani Teresie Rydzyńskiej, 
przedstawicielowi Stowarzyszenia „Krzyżanka”, która zwróciła się z pytaniem do 
przewodniczącego zarządu, pana Macieja Bedyńskiego czy procedowanie uchwał i pism podlega 
przepisom KPA. Następnie poprosiła radnego Marka Leśniaka o poinformowanie jaki zakres 
tematyczny planuje poruszyć na planowanym spotkaniu w dniu 11.05.br. Zapytała również czy 
radny Marek Leśniak byłby skłonny spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia 
„Krzyżanka” celem szczegółowego omówienia dokumentacji jaką posiada Stowarzyszenie 
ponieważ jak wynika z omawianego w poprzednim punkcie tematu można poprzez merytoryczną 
dyskusję dojść polubownego załatwienia sprawy, z korzyścią dla osiedla. Odpowiadając na 
pytanie przewodniczący zarządu osiedla, pan Maciej Bedyński,  poinformował, że odpowiedź 
została przygotowana. Zobowiązał się do jak najszybszego przekazania. Następnie głos zabrał 
rady Marek Leśniak, przewodniczący komisji planowania i rozwoju, który na początku 
wypowiedzi odniósł się do pytania drugiego stwierdzając, że jest zainteresowany takim 
spotkaniem.  W odpowiedzi na pytanie pierwsze poinformował, że będzie to połączone spotkanie 
dwóch komisji,  Stowarzyszenia „Krzyżanka” oraz Polskiego Klubu Ekologicznego i 
Zachodniego Klina Zieleni. Każda ze stron będzie maiła okazje do  przedstawienia swojego 
stanowiska. Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował, aby umożliwić 
pozostałym radnym zapoznanie się z omawianymi na spotkaniu materiałami. Radny Marek 
Leśniak stwierdził, że spotkanie organizowane jest w celu zebrania wszystkich opinii, 
wypracowaniu stanowiska i przedstawieniu  radzie. Następnie przewodniczący rady, pan 
Przemysław Polcyn oddał głos panu Jerzemu Kowalskiemu, mieszkańcowi ul. Białośliwskiej, 
który kolejny raz zwrócił się do rady o uwzględnienie w planach wykonania ul. Białośliwskiej.  
Przypomniał, że od 1997 roku mieszkańcy ulicy z tą sprawą zwracali się do kolejnych rad. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn przypomniał, że radni co środę maja dyżury i w 
ich trakcie należy zgłaszać wszelkie wnioski, sprawy. Poinformował również o sesji 
inauguracyjnej koalicji północno zachodnich osiedli, które odbyło się w dniu 
28.04.br.Podziękował również Panu Maciejowi Wudarskiemu, zastępcy Prezydenta Miasta za 
udział w spotkaniu z mieszkańcami ul. Łebskiej i przyległych  ulic, które odbyło się 4.05. br.  
 
Punkt 10: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
             
 
 



 


