
Protokół nr 31/2016  
XXXI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice  

z 3 października 2016 r. 
 
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.13 w siedzibie Rady Osiedla, 
Filia Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a  , stwierdził  kworum (na sali obecnych było 10 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.  
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt z obecnych nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Informacja komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnej, pani Elżbiecie Węgrzynowicz, 
przewodniczącej Komisji ds. Dialogu z mieszkańcami, która poinformowała o spotkaniu komisji w dniu 
19.09. Na spotkaniu ustalono harmonogram spotkań pn: czwartki edukacyjne. Następnie głos zabrała 
radna, pani Dorota Matkowska, która poprosiła wszystkich przewodniczących komisji o przesyłanie 
istotnych informacji np. o planowanych działaniach celem zamieszczenia ich na stronie internetowej 
osiedla. Następnie głos zabrał radny, pan Witold Puchalski, przewodniczący Komisji Porządku  
i Bezpieczeństwa,  który poinformował o kończących się remontach ulic: Człuchowskiej i Budzyńskiej. 
Trwa remont chodnika na ul. Lubowskiej. Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał 
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.  
 
Punkt 4: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnej, pani Elżbiecie Węgrzynowicz, 
redaktorowi naczelnemu gazetki, która porosiła o przesłanie materiałów (artykułów) do 8.10. br.  
 
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 osiedla nie podjął uchwał i nie wydawał żadnych opinii. 
 
Punkt 6: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia i finansowania narzędzi komunikacji z mieszkańcami ze 
środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Następnie 
przewodniczący zarządził głosowanie. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  0 
Uchwała nr XXXI/162/VII/2016 (załącznik nr 3) 
 
Punkt 7: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego budowy nawierzchni 
jezdni i chodnika wraz z droga rowerową ul. Beskidzka w Poznaniu przedstawionego przez 
Stowarzyszenie Zwykłe Właścicieli Nieruchomości przy ul. Beskidzkiej i Biskupińskiej.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Przypomniał o podjętej w 2015 roku uchwale, negatywnie opiniującej przedstawiony przez 
Stowarzyszenie  projekt, odczytał uwagi, które rada wtedy wniosła do projektu.  Ponownie przedłożony 
projekt uwzględnia uwagi przedstawione przez radę. Następnie oddał głos przedstawicielowi 
Stowarzyszenia, panu Robertowi Podhoreckiemu, który porosił o rozważenie konieczności budowy 
chodnika. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy chodnik jest zbędny, tym bardziej, że droga będzie z 
nawierzchni bitumicznej. Budowa chodnika znacznie zwiększy koszty inwestycji. Następnie głos zabrała 
mieszkanka ul. Beskidzkiej, pani Anna Stachowiak stwierdzając, że ze względów bezpieczeństwa 
mieszkańców chodnik powinien powstać.  Stwierdziła również, że droga na wymienionym odcinku  nie jest 



potrzebna. Pani Elżbieta Wajdner oraz Małgorzata Woźniak, mieszkanki ul. Beskidzkiej poparły 
wypowiedź swojej poprzedniczki, stwierdzając, że są przeciwne budowie drogi. Następnie 
przewodniczący rady oddał głos radnemu, panu Robertowi Błoszykowi, który stwierdził, że rada znalazła 
się w niezręcznej sytuacji, z jednej strony, budowa infrastruktury na osiedlu za pieniądze Stowarzyszeń 
jest bardzo pozytywne, z drugiej strony głosy mieszkańców przeciwne budowie drogi. Poddał pod 
wątpliwość sens podejmowania uchwały. Następnie głos zabrał radny, pan Andrzej Dłutkowski wyraził 
zaskoczenie brakiem zgody mieszkańców na polepszenie warunków mieszkaniowych poprzez budowę 
drogi.  Zgodził się ze zdaniem  pani Anny Stachowiak, że jeśli ma powstać droga to z chodnikiem. 
Stwierdził, że popierając wniosek Stowarzyszenia rada postąpi wbrew oczekiwaniom mieszkańców.  
W związku z tym zaproponował aby mieszkańcy wraz ze Stowarzyszeniem wypracowali kompromis, który 
da radzie postawy podjęcia decyzji satysfakcjonującej obie strony. Radna, pani Dorota Matkowska 
poparła wypowiedź swojego przedmówcy. Radny, pan Radosław Sekulski wystąpił z wnioskiem o nie 
głosowanie nad projektem uchwały. Radny, pan Marek Leśniak zwrócił się z pytaniem do pana Roberta 
Podhoreckiego: czy została przeprowadzona inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do wycinki, czy rada 
może się zapoznać z tym dokumentem, czy Stowarzyszenie posiada decyzję odpowiedniego organu na 
wycinkę? Pan Robert Podhorecki zobowiązał się do przekazania tej dokumentacji. Radny, pan Marek 
Leśniak stwierdził, że rada osiedla opiniuje projekt budowy a nie przyszłą inwestycję. Pan Robert 
Podhorecki, przedstawiciel Stowarzyszenia stwierdził, że jeśli rada zadecyduje o budowie drogi wraz z 
chodnikiem , Stowarzyszenie  to zalecenie wypełni. Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn 
przypomniał o złożonym wniosku przez radnego, pana  Radosława Sekulskiego dotyczącego nie 
głosowania nad projektem uchwały. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   4 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  6 
 
Punkt 8: Komunikaty, wolne głosy i wnioski.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie następnej sesji, która odbędzie 
się 17.10. o godz. 19.00., następnie oddał głos radnemu, panu Robertowi Błoszykowi, który poinformował 
o piśmie mieszkańców ul. Maszewskiej dotyczącego nadmiernego ruchu tranzytowego i szybkości 
poruszających się pojazdów. Zaproponował rozważenie możliwości budowy dodatkowych progów 
spowalniających. Radny, pan Witold Puchalski poinformował o przeprowadzonej rozmowie z 
przedstawicielem ZDM, panem Krzysztofem Malińskim, dotyczącej organizacji ruchu (ulice 
jednokierunkowe). Pan Krzysztof Maliński stwierdził, że takie rozwiązanie spowoduje jeszcze szybsze 
poruszanie się pojazdów.  Następnie przewodniczący Rady oddał głos panu Lechowi Sowińskiemu, 
mieszkańcowi ul. Maszewskiej, który stwierdził, że budowa progów spowalniających nie rozwiąże 
problemu. Dobrym rozwiązaniem byłaby  zmiana z dwukierunkowej na jednokierunkową od ul. Lubowskiej 
do ul. Polanowskiej. Radny, pan Robert Błoszyk stwierdził, że to nie jest dobre rozwiązanie ponieważ 
zwiększy się ruch samochodowy na okolicznych ulicach. Należałoby znaleźć inne rozwiązanie. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem jest zamknięcie 
ul. Biskupińskiej (na wysokości strumyka) co spowodowałoby wyeliminowanie tranzytu przez osiedle. 
Każdy pomysł rozwiązania tego problemu  musi być skonsultowany z Miejskim Inżynierem Ruchu. 
Następnie ponownie oddał głos panu Lechowi Sowińskiemu, który przedstawił opinie z ZDM oraz  
Miejskiego Inżyniera Ruchu przychylające się do propozycji zmiany ul. Maszewskiej z dwukierunkowej na 
jednokierunkową. Potrzebna jest tylko opinia Rady w tym temacie. W odpowiedzi przewodniczący rady 
poinformował, że wszelkie uzgodnienia dotyczące wydatkowania środków na 2017 rok będą uzgadniane 
na spotkaniach w ZDM  w miesiącach styczeń – luty. Dopiero po spotkaniu rada podejmuje uchwałę 
konkretnie określającą zadania, które będą realizowane w 2017 r. Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz 
przypomniała, iż rada poprzedniej kadencji również debatowała na temat zamknięcia ul. Biskupińskiej. 
Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu miało zmienić sytuację, ale niestety nie zmieniło. Radny, pan 
Witold Puchalski stwierdził, że rada nie podejmie żadnej uchwały w tej sprawie bez konsultacji z 
mieszkańcami sąsiednich ulic. Następnie głos zabrała pani Anna Stachowiak, mieszkanka ul. Beskidzkiej, 
która  poparła pomysł zamknięcia wjazdu na osiedle od ul. Biskupińskiej. Przewodniczący Rady, pan 
Przemysław Polcyn oddał głos panu Robertowi Podhoreckiemu, który złożył wniosek w sprawie 
wprowadzenia do porządku obrad sesji w 17.10.2016 r. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania 
projektu budowy nawierzchni jezdni i chodnika wraz z droga rowerową ul. Beskidzkiej w Poznaniu. 



Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn stwierdził, że jeśli mieszkańcy ul. Beskidzkiej znają 
kompromis to rada w trakcie sesji może wprowadzić zmianę porządku obrad i podjąć uchwałę. Poprosił 
obecnych o dokładne zapoznanie się, jeszcze raz, z dokumentacją.  
 
Punkt 9: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 20.30 
 


