Protokół nr 28/2016
XXVIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
z 30 sierpnia 2016 r.
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.15 w siedzibie Rady Osiedla,
Filia Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a , stwierdził kworum, przedstawił porządek obrad
(załącznik nr 1 - lista obecności, porządek obrad – załącznik nr 2) oraz powołał protokolanta, którym
została pani Aleksandra Rabczewska, pracownik Oddziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Jeżyce.
Następnie zwrócił się z pytaniem: czy są propozycje zmiany porządku obrad? Nikt nie wniósł propozycji
zmiany porządku.
Punkt 2: Oświadczenia.
Nikt z obecnych na sesji radnych nie złożył oświadczenia.
Punkt 3: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym osiedla na 2016.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Następnie Radny, pan Robert Błoszyk wyjaśnił, że kwota umieszczona w uchwale to środki, które nie
zostały wykorzystane z realizacji zadania pn.: współorganizacja wyścigu kolarskiego. Impreza odbywała
się w miesiącu czerwcu. Rada postanowiła przenieść te środki na inne zadanie.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Głosowało 9 radnych.
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Uchwała nr XXVIII/157/VII/2016 (załącznik nr 3)
Punkt 4: Komunikaty, wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 5 września,
o godz. 19.00. Następnie oddał głos mieszkance osiedla, pani Marii Najewskiej, która poinformowała
o powodach swojej obecności na sesji. Pierwsza sprawa to propozycja zorganizowania spotkania
w sprawie omówienia kwestii dokumentacji ul. Łebska i przyległe ulice. Zaproponowała umieszczenie
informacji w tej sprawie w najbliższym numerze gazetki. Druga sprawa dotyczy zorganizowanego
spotkania w dniu 24.08. przez połączone komisje Planowania i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca
komisji ochrony środowiska, na sesji lipcowej obiecała, że w okresie urlopowym (lipiec, sierpień) żadne
spotkania nie będą organizowane. Następnie zabrała głos pani Teresa Rydzyńska, która również
poruszyła temat zorganizowanego przez komisje spotkania. Stwierdziła, że na poprzednim spotkaniu
połączonych komisji z członkami Stowarzyszenia Krzyżanka, ze strony przewodniczących komisji padła
obietnica nie organizowania spotkań bez udziału przedstawicieli Stowarzyszenia. Niestety z maila, który
otrzymali przedstawiciele Stowarzyszenia wynikało, że spotkanie połączonych komisji odbędzie się 24.08.
Zwróciła się z pytaniem: jakie są podstawy prawne do procedowania uchwały w sprawie włączenia doliny
Krzyżanki do Zachodniego Klina Zieleni? Stwierdziła, że ani dane historyczne, ani stan prawny oraz stan
aktualny odnoszą się do dawnego użytku ekologicznego, który nie obejmuje omawianego terenu czyli
części B. Ostatnie badania prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska nie obejmowały omawianego
terenu. Pani Teresa Rydzyńska złożyła wniosek o zwołanie kolejnego posiedzenia połączonych komisji,
poprosiła również o pisemną odpowiedź w tej sprawie. Następnie głos zabrał pan Jacek Nabzdyk, który
poprosił radę o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami ulic Łagowskiej i przyległych celem
przedstawienia, wyjaśnienia i omówienia projektów budowy ulic. Następnie głos zabrał Przewodniczący
Rady, pan Przemysław Polcyn, który udzielił odpowiedzi pani Teresie Rydzyńskiej, przedstawiając
proponowany porządek obrad na sesję w dniu 5.09. Poinformował, że Rada Osiedla nie jest inicjatorem, a
w związku z pismem MPU powinna udzielić odpowiedzi, zatem podjęła procedurę zaopiniowania projektu
uchwały Rady Miasta w sprawie wywołania mpzp dla obszaru Dolina Krzyżanki część B ujmując w
porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały w tej sprawie. Następnie głos zabrał Radny, pan Marek
Leśniak, który poinformował, że przedstawiona przez Stowarzyszenie prezentacja została przekazana
wszystkim radnym do zapoznania. Radni zapoznali się z dokumentacją, po czym zostało zwołane kolejne

posiedzenie komisji na którym omówiono zagadnienia dotyczące omawianego obszaru. Uzgodniono
również opinie, które zostaną przedstawione radzie na najbliższej sesji. Ponownie zabrała głos pani
Teresa Rydzyńska wnioskując do rady o przekazanie Stowarzyszeniu: protokołu ze spotkania Komisji,
listy obecności, treści uzgodnionych opinii oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, która mają być
procedowane na najbliższej sesji. Stwierdziła, że jako mieszkańcy mający interes prawny winni być
poinformowani wcześniej o wszelkich opiniach lub decyzjach zapadających w radzie. Przewodniczący
Rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował złożenie pisemnej prośby, do WJPM, w sprawie udzielenia
informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Pani Maria Najewska stwierdziła, że Stowarzyszenie
posiada tą dokumentację. Radny, pan Marek Leśniak stwierdził, że protokoły z posiedzeń komisji są
każdorazowo umieszczane na stronie internetowej osiedla.
Punkt 4: Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 19.45.
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