Protokół nr 30/2016
XXX sesji Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
z 19 września 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 (na sali obecnych było 9 radnych),
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 radnych nie wygłosił oświadczenia.
Punkt 3: 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 Marek Leśniak – członek Zarządu Osiedla, stwierdził, że w okresie między sesjami zarząd
osiedla nie wydał żadnej opinii oraz nie podjął uchwał.
Punkt 4: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Następnie
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Głosowało 9 radnych.
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0
Uchwała nr XXX/161/VII/2016 (załącznik nr 3)
Punkt 5: Komunikaty, wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnemu, panu Robertowi Błoszykowi,
przewodniczącemu Komisji Oświaty Rady Osiedla, który poinformował o zrealizowanym przez
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu rajdzie rowerowym. Rajd swój
start miał w Krzyżownikach, a meta była w Kiekrzu w trakcie organizowanego przez Osiedla Kiekrz
festynu. Zebrał dużo pochlebnych opinii na temat organizowanego rajdu. Następnie głos zabrał radny,
pan Andrzej Dłutkowski, który poinformował o propozycji firmy „Dawar Sport” oraz firmy „Nowol”
wskazania przez Radę miejsca, na którym można położyć około 30 m nawierzchni jako ścieżkę
trekkingową w formie reklamowo - marketingowej . Jest to nawierzchnia bitumiczna wykonana na
podbudowie. Stwierdził, że najlepszym miejscem byłby obiekt osiedla, przy ul. Braniewskiej. Padła
również propozycja położenia takiej nawierzchni na terenie nowej inwestycji przy ul. Maszewskiej.
Następnie głos zabrała radna, pani Bożena Stradowska – Adamska informując o zdarzeniu, które miało
miejsce na nowo wybudowanym placu zabaw na terenie szkoły. Mieszkanka osiedla wraz z dzieckiem
chciała, w godzinach przedpołudniowych skorzystać z placu. Niestety została z niego wyproszona przez
dyrektora szkoły i poinformowana o możliwości korzystania z placu po godz. 17.00. Mieszkanka była tak
zbulwersowania, że powiadomiła telewizję WTK. Efektem interwencji był telefon do radnej Bożeny
Stradowskiej – Adamskiej, która w trakcie wywiadu zobowiązała się do wystosowania przez radę pisma
do pani dyrektor z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego dzieci z terenu osiedla nie mogą korzystać z placu
zabaw również w godzinach przedpołudniowych. W odpowiedzi radny, pan Andrzej Dłutkowski
poinformował, że plac zabaw jest na terenie szkoły. Dyrektor szkoły odpowiada za teren na którym
przebywają dzieci, odpowiada również za ich bezpieczeństwo, to dyrektor ustala regulamin obiektu.
Ustalono, że rada osiedla nie wystąpi z pismem do dyrektora.
Punkt 6: Zakończenie obrad.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 20.00
Protokółowała
A. Rabczewska

