Protokół nr 23/2016
XXIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
z 7 czerwca 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 po pkt 6 pkt
6a o treści: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków, po pkt 6a dodać pkt 6b o
treści: Projekt uchwały w sprawie poparcia koncepcji zagospodarowania „Golęcina”. Radny
Witold Puchalski zaproponował dodać po pkt 6b pkt 6c o treści: Projekt uchwały w sprawie
wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o montaż słupków. Przewodniczący rady poddał pod
głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad.
Głosowało 10 radnych
Za
10
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Punkt 2: Oświadczenia
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zapytał czy radni wyrażają chęć zgłoszenia
oświadczenia. Nikt z obecnych nie złożył oświadczenia.
O godz. 18.25 na sesję przybyły radna Dorota Matkowska oraz radna Hanna Górzna Kamińska
Punkt 3: Informacja Komisji działających przy radzie osiedla.
Przewodniczący komisji Oświaty, pan Robert Błoszyk podsumował dwa zadania
zrealizowane na początku czerwca. Pierwsze zadanie dotyczyło corocznej akcji malowania
przystanków, drugie zadanie to festyn osiedlowy. O przedstawienie krótkiego sprawozdania z
realizacji pierwszego poprosił radną Magdalenę Ratajczak, która zajmowała się ze strony rady
tematem. Radna Magdalena Ratajczak poinformowała, iż laureatami rozpisanego konkursu na
projekt zostali chłopcy z ZS nr 2 przy ul. Hangarowej i ten projekt został przeniesiony na
wiatę przystankową przy ul. Kołobrzeską. Następnie zabrał głos pan Robert Błoszyk, który
podziękował wszystkim radnym za pomoc w organizacji festynu. Podziękował również
współorganizatorom między innymi Radzie Osiedla Kiekrz. Następnie oddał głos radnemu
Witoldowi Puchalskiemu, który stwierdził, że wszyscy wykonali „...kawał dobrej roboty...”
tym bardziej, że obecni członkowie rady z takim dużym przedsięwzięciem nie mieli nigdy do
czynienia. Podziękował wszystkim za bardzo duży wkład pracy. Następnie poinformował, o
postępach w sprawie uporządkowania nie zamieszkałych działek (usunięcie śmieci).
Poinformował również o wykonaniu utwardzeniu niektórych dróg osiedlowych.
Następnie zabrała głos przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, która poinformowała
prowadzonych przez komisję działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez udział np. w
pracach Komisji Ochrony Środowiska RM dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Następnie poruszyła temat cieku „Krzyżanka” stwierdzając, że Komisja stoi na stanowisku
pozostawienia terenów przyległych do cieku jako tereny nie zagospodarowane.
Punkt 4: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnej Bożenie Stradowskiej –
Adamskiej, która poinformowała o inicjatywie pracownika Biblioteki zamieszczania w
gazetce informacji o nowościach czytelniczych czy wydarzeniach wartych obejrzenia
organizowanych przez Bibliotekę.

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.
Zarząd w okresie między sesjami nie wydał opinii i nie podejmował uchwał.
Punkt 6: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Rejon ulic Maszewskiej i Myśliborskiej” w Poznaniu.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały.
Rada przystąpiła do głosowania.
Głosowało 12 radnych.
Za
12
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXIII/131/VII/2016 (załącznik nr 3)
Punkt 6a: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały.
Rada przystąpiła do głosowania.
Głosowało 12 radnych.
Za
12
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXIII/132/VII/2016 (załącznik nr 4)
Punkt 6b: Projekt uchwały w sprawie poparcia koncepcji zagospodarowania „Golęcina”.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. Wyjaśnił, iż
były przedstawione trzy koncepcje, jedna POSiR i dwie społeczne. Koncepcja przedstawiona
przez POSiR miała w swoich założeniach budowę hali sportowej wolnostojącej i brak
dostępu ogólnospołecznego do całego obiektu. Koncepcja nad którą rada ma głosować
uwzględnia dostęp mieszkańców do całego terenu a hala sportowa umieszczona jest pod
trybunami.
Rada przystąpiła do głosowania.
Głosowało 12 radnych.
Za
12
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXIII/133/VII/2016 (załącznik nr 5)
O godz. 18.45 na sesję przybył radny Marek Leśniak.
Punkt 6c: Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o montaż
słupków.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. Radna Hanna
Górzna – Kamińska zapytała dlaczego w uchwale nie zostały ujęte inne ulice na których
również zaistniała konieczność ustawienia słupków. W odpowiedzi radny Witold Puchalski
stwierdził, że w tym roku rada nie posiada więcej środków na realizację takiego zadania.
Radny Robert Błoszyk poprosił o uwzględnienie nowych ulic w przyszłorocznym planie.
Radna Dorota Matkowska zaproponowała stworzenie listy ulic na których należy
zamontować słupki.
Rada przystąpiła do głosowania.
Głosowało 12 radnych.
Za
13

Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXIII/134/VII/VII/2016 (załącznik nr 6)
Punkt 7: Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn podziękował wszystkim za pomoc przy
organizacji festynu. Następnie zapoznał obecnych z treścią pism przesłanych do Osiedla.
Między innymi zapoznał obecnych z pismem Wydziału Transportu i Zieleni. Pismo dotyczy
terenu przy ul. Przytocznej (plac zabaw). Przypomniał o prowadzonych przez Osiedle
rozmowach z ZLP dotyczących wydzielenia części działki z przeznaczeniem na plac zabaw.
Zadał pytanie: czy rada jest zainteresowana powstaniem w tym miejscu placu zabaw,
przypomniał, że będzie się to wiązało z utrzymaniem tego terenu. Radna Dorota Matkowska
stwierdziła, że w tej części Smochowic mieszka mało dzieci więc tworzenie placu zabaw
wydaje się bezcelowe. Pozostaje sprawa zagospodarowania urządzeń zabawowych z
likwidowanego placu zabaw przy ZS nr 1. Radny Andrzej Dłutkowski stwierdził, że
urządzenia są w dobrym stanie technicznym i posiadają atesty. Radna Dorota Matkowska
zaproponowała aby zorganizować spotkanie z mieszkańcami okolicznych ulic w celu
wypowiedzenia się w tej sprawie. Radni poparli pomysł. Ustalono, że koordynatorami sprawy
będzie pani Dorota Matkowska wraz z panem Witoldem Puchalskim. Przewodniczący rady,
pan Przemysław Polcyn poinformował o wniosku radnego dotyczącego zmiany, od września,
dnia odbywanych sesji. Poprosił o przemyślenie sprawy. Następnie Radny Robert Błoszyk
odczytał list gratulacyjny od Wojewody Wielkopolskiego. Następnie głos zabrał radny
Andrzej Dłutkowski prosząc radę i zarząd osiedla o wniosek do ZDM w sprawie oznakowania
osiedla nazwą Krzyżowniki – Smochowice. Stwierdzi, że koniecznie należy coś z tym zrobić.
Radna Hanna Górzna – Kamińska stwierdziła, że całe miasto jest nieprawidłowo
oznakowane. Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował, aby powstał
zespół na czele z radnym Andrzejem Dłutkowskim, który zajmie się tematem. Radna Dorota
Matkowska przypomniała, że zbliża się termin złożenia wniosku grantowego. Poprosiła
obecnych o pomysły. Następnie poinformowała o turnieju tenisowym, który odbędzie się w
dniu 19. 06.Nastepnie Przewodniczący rady, Przemysław Polcyn oddał głos mieszkance
osiedla, pani Marii Najewskiej, która na wstępnie pogratulowała radnym organizacji festynu
Następnie stwierdziła, że nikt radnych w trakcie sesji nie poinformował o spotkaniu
połączonych komisji z przedstawicielami Stowarzyszenia „Krzyżanka”, które odbyło się w
maju. W związku z omawianymi sprawami w trakcie spotkania złożyła pisemny komentarz
przygotowany przez Stowarzyszenie. Przypomniała, iż do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie
oczekuje na sprostowanie do treści artykułu umieszczonego w gazetce osiedlowej.
Poinformowała, iż dzięki staraniom Stowarzyszenia w najbliższym czasie powstanie separator
wód opadowych i ściekowych na ul. Sianowskiej. Następnie poinformowała o spotkaniu z
Prezydentem Maciejem Wudarskim w sprawie dróg. Ponieważ środki przeznaczone przez
radę na budowę ul. Łebskiej i przyległych ulic są nie wystarczające na spotkaniu padły różne
propozycje rozwiązań. Odbyło się również spotkanie z ZDM, na którym ustalono, że
stowarzyszenie na rzecz ul. Łebska i przyległe przygotuje kosztorysy inwestorskie w podziale
na zadania Kosztorysy będą gotowe na 20.06. W związku z tym należałoby zorganizować
kolejne spotkanie z Panem Prezydentem. Ustalono, że Stowarzyszenie wystąpi do Prezydenta
z prośbą o ustalenie terminu kolejnego spotkania .Następnie zabrał głos radny marek Leśniak,
który poinformował o przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z przedstawicielem WGN w
sprawie wykupu działek na terenie Smochowic przez osoby zainteresowane . Poprosiła radę o
pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji wśród mieszkańców. Radny Marek Leśniak
poprosił radnych, którzy ewentualnie znają osoby zainteresowane wykupem, aby zgłaszały

swój akces na adres e-mail rady. Poprosił również o umieszczenie tej informacji na stronie
internetowej osiedla.
Punkt 8:Zakończenie sesji.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji.

Na tym sesję zakończono.

