Protokół nr 26/2016
XXVI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
z 2 sierpnia 2016 r.
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję w siedzibie Rady Osiedla, w Filii
Biblioteki Raczyńskich przy ul. Muszkowskiej 1a o godz. 18.10, stwierdził kworum, przedstawił
porządek obrad (załącznik nr 1 - lista obecności, porządek obrad – załącznik nr 2) oraz powołał
protokolanta, którym został pan Marcin Napierała, pracownik Oddziału Wspierania Jednostek
Pomocniczych Jeżyce.
Przewodniczący Rady, zaproponował zdjąć z porządku obrad pkt 6 i pkt 7 i dodać do porządku
obrad po pkt 9 pkt 9a o treści: Projekt uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków w
planie wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
przedstawione zmiany porządku obrad.
Głosowało 8 Radnych.
Za
8
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Punkt 2: Oświadczenia.
Radny, pan Robert Błoszyk, zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Zarządu o
przygotowanie referencji dla Stowarzyszenia na Rzecz Obiektu Sportowo – Rekreacyjnego na
zadanie pn.: „organizacja rozrywek sportowych dla dzieci” oraz Stowarzyszenia na Rzecz
Ochrony Zachodniego Klina Zieleni na zadania pn: „organizacja rajdu rowerowego”. Imprezy
będą organizowane 17.09 br. Poinformował, że rekomendacje są niezbędne do pozyskania
środków przekazanych przez radę na ww. zadania, umieszczonych w planie wydatków Wydziału
Sportu UM.
Na sesję przybył radny, pan Eugeniusz Gąsiorek
Punkt 3: Informacja Komisji działających przy radzie osiedla.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnemu, panu Witoldowi
Puchalskiemu, przewodniczącemu Komisji Porządku i Bezpieczeństwa, który przedstawił
harmonogram najbliższych prac remontowych dróg i chodników na terenie osiedla.
Punkt 4: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
Radny,pan Witold Puchalski przypomniał, że kolejny numer gazetki zostanie wydany pod koniec
września.
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.
Radny, pan Witold Puchalski poinformował o wydanej opinii w sprawie przyłącza
kanalizacyjnego do posesji przy ul. Beskidzkiej.
Punkt 8: Projekt stanowiska w sprawie poparcia kompromisowej propozycji
zagospodarowania Golęcina, zaproponowanej przez stronę społeczną.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał projekt stanowiska. Następnie
przedstawił wizualną wersję projektu omawiając propozycje strony społecznej oraz propozycje
POSiR. Przewodniczący rady zarządził głosowanie.
Rada przystąpiła do głosowania.
Głosowało 9 radnych.
Za
9
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXVI/152/VII/2016 (załącznik 3).

Punkt 9: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosków o zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Północno – Zachodniego Klina
Zieleni” w Poznaniu część E – otoczenie Jeziora Kierskiego w Poznaniu oraz
zaopiniowania planów związanych z rozbudową ośrodka Kaskada.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn stwierdził, iż proponowana treść projektu
uchwały jest zgodna z dotychczasowymi stanowiskami poprzednich kadencji. Członkowie
poprzedniej rady w osobach pana Alojzego Szelejewskiego i pana Macieja Wudarskiego bardzo
zabiegali o nienaruszanie istniejącego stanu tego terenu. Dodał, iż zmiana mpzp dla tego
obszaru może spowodować zalegalizowanie ewentualnych samowoli budowlany lub grodzenie
posesji nawet w głąb jeziora.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i zarządził
głosowanie.
Rada przystąpiła do głosowania.
Głosowała 9 radnych.
Za
9
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXVI/153/VII/2016 (załącznik nr 4).
Obrady opuścił radny, pan Andrzej Dłutkowski
Punkt 9a: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody zmiany przeznaczenia środków w
planie wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem. Radny Witold Puchalski poinformował o przygotowaniach Zarządu Zieleni
Miejskiej do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji. Zadanie zostało podzielone na dwa
etapy. W tym roku powstanie strefa seniorów, plac zabaw oraz mały Pamptrack (grant rady os)
oraz wykonanie wszystkich prac przygotowawczych. Natomiast w przyszłym roku powstanie
duży Pamptrack.
Rada przystąpiła do głosowania.
Głosowało 8 radnych.
Za
8
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXVI/154/VII/2016 (załącznik nr 5).
Punkt 10: Komunikaty, wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, że od 01.08. 2016 r.
Kierownikiem Oddziału WJP Jeżyce został pan Waldemar Rembas. Poinformował również o
konieczności zwołania sesji jeszcze w miesiącu sierpniu. O terminie i godzinie sesji radni
zostaną poinformowani drogą e-mail. Następnie przewodniczący Rady oddał głos radnemu,
panu Witoldowi Puchalskiemu, który zaproponował rozpatrzenie możliwości zmiany terminu
sesji. Były propozycje zmiany dnia z pierwszego wtorku miesiąca na pierwszy poniedziałek.
Podjęcie decyzji w tej kwestii przeniesiono na kolejną sesję.
Punkt 11: Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 19.05.

Protokółował
M. Napierała

