Protokół nr 33/2016
XXXIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
z 7 listopada 2016 r.
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.10 w siedzibie Rady
Osiedla, Filia Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, stwierdził kworum (na sali obecnych było 12
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. Zaproponował zmianę porządku, dodać po pkt 9, pkt 9a
o treści: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości miejskich przy ul. Przytocznej
i ul. Przybrodzkiej oraz wykreślić z porządku obrad pkt 6. Następnie poddał pod głosowanie
proponowaną zmianę porządku obrad.
Głosowało 12 radnych.
Za
12
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Punkt 2: Oświadczenia.
Nikt z obecnych nie wygłosił oświadczenia.
O godz. 19.20 na sesję przybył radny, pan Marek Leśniak.
Punkt 3: Informacja Komisji działających przy radzie osiedla.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu,
który poinformował o dokonaniu
przez ZDM wymiany uszkodzonego lustra na
ul. Trzebiatowska/Elbląska, 20.10 br. odbył się kurs pierwszej pomocy dla seniorów organizowany
przez WZKiB. Poinformował również o piśmie z Powiatowego WOŚ informującego o decyzji
nakazującej usunięcie przez Miasto, w ciągu 4 miesięcy, śmieci na działce przy ul. Międzyzdrojskiej.
Z dużym zdziwieniem przyjął wiadomość o odwołaniu od decyzji przez WGN. Powiatowy WOŚ
podtrzymał swoją decyzję i do końca roku śmieci mają być usunięte. Następnie radna, pani Dorota
Matkowska poinformowała i zaprosiła na organizowane przez Komisję Dialogu „Edukacyjne czwartki”.
1 grudnia, w siedzibie Rady, odbędzie się spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumentów.
Punkt 4: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn pod nieobecność Radnej, pani Elżbiety Węgrzynowicz
poinformował o wydaniu 3 numeru gazetki.
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.
Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński stwierdził, że Zarząd nie wydał żadnej opinii i nie
podjął uchwały.
Punkt 6: Wręczenie wyróżnień w konkursie Zielony Poznań edycja 2016.
Wykreślony z porządku obrad.
Punkt 7: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania inicjatywy budowy drogi, części ulicy
Beskidzkiej, przez Stowarzyszenie Zwykłe Właścicieli Nieruchomości przy ul. Beskidzkiej
i Biskupińskiej.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem.
Następnie oddał głos panu Robertowi Podhoreckiemu, przedstawicielowi Stowarzyszenia, który
pokrótce omówił projekt przebudowy odcinka ul. Beskidzkiej, informując o planowanej kolejności
realizacji budowy. Na początek planowana jest budowa drogi następnie budowa chodnika. Stwierdził,
że budowa drogi przyniesie korzyść wszystkim mieszkańcom osiedla. Następnie głos zabrał radny,
pan Robert Błoszyk przypomniał, że w trakcie prowadzonych rozmów z przedstawicielami
Stowarzyszenia (w ubiegłym roku) mowa była o wykonaniu projektu budowy drogi wraz z chodnikiem.
Projekt został wykonany zgodnie z ustaleniami, natomiast z wypowiedzi pana Roberta Podhoreckiego
wynika, że Stowarzyszenie nie ma zamiaru, w najbliższym czasie, budować chodnika. Stwierdził, że
zmiana przedstawiona przez pana Roberta Podhoreckiego jest niekorzystna i zaproponował, aby radni
zagłosowali przeciw projektowi. Ponownie głos zabrał pan Robert Podhorecki, który stwierdził, że

wszystkie propozycje zaproponowane przez Radę w poprzedniej uchwale opiniującej projekt
Stowarzyszenia zostały spełnione (projekt został uzupełniony o chodnik). Jeśli Stowarzyszenie będzie
wstanie uzbierać odpowiednie środki finansowe, to w następnym etapie powstanie chodnik.
Przypomniał, że wybudowana droga będzie służyć wszystkim mieszkańcom i stanie się własnością
Miasta (przejmie ją ZDM). Poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie inicjatywy. Następnie głos
zabrał radny, pan Andrzej Dłutkowski stwierdzając, że większość infrastruktury na obszarze osiedla
powstało poprzez Stowarzyszenia. Następnie głos zabrała radna, pani Bożena Stradowska-Adamska,
stwierdzając, że niewątpliwie koszty zaplanowanej inwestycji są wysokie, ale warto takie inicjatywy
społeczne popierać. Ponownie głos zabrał radny, pan Robert Błoszyk przypominając, że od samego
początku członkowie Rady uważali, że droga winna powstać wraz z chodnikiem. W odpowiedzi pan
Robert Podhorecki powiedział, że obecnie Stowarzyszenia nie stać na budowę drogi z chodnikiem. Co
nie znaczy, że Stowarzyszenie odstąpi zupełnie od budowy chodnika. Następnie głos zabrał radny,
pan Marek Leśniak zapytał jakie inwestycje są prowadzone na terenie tzw. „rancza” ? W odpowiedzi
pan Robert Podhorecki stwierdził, że powstaje tam kilka budynków. Przedstawiciel Stowarzyszenia
wyjaśnił, że zgodnie z pozwoleniami otrzymanymi z WUiA Urzędu Miasta trwa rozbudowa obiektów na
tym terenie. Wszystkie inwestycje są prowadzone zgodnie z mpzp dla tego terenu. Przewodniczący
Rady, na prośbę radnych, odczytał ponownie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Głosowało 13 radnych.
Za
8
Przeciw
1
Wstrzymało się
4
Uchwała nr XXXIII/165/VII/2016 (załącznik nr 3).
Punkt 8: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla na 2016 rok.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem.
Następnie zarządził głosowanie.
Głosowało 13 radnych
Za
13
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXXIII/166/VII/2016 (załącznik nr 4).
Punkt 9: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu wycinki drzew.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem.
Następnie głos zabrał radny, pan Robert Błoszyk informując, że wykaz przesłany przez ZDM został
przeanalizowany, głównie chodzi o krzaki. Stwierdził, że w jego ocenie można taką wycinkę
przeprowadzić. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Głosowało 13 radnych.
Za
9
Przeciw
1
Wstrzymało się
3
Uchwała nr XXXIII/167/VII/2016 (załącznik nr 5).
Punkt 9a: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości miejskich przy
ul. Przytocznej i ul. Przybrodzkiej.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem.
Zaprezentował obecnym pismo oraz mapkę, na której wyszczególniono nieruchomości do zbycia.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Głosowało 13 radnych.
Za
13
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXXIII/168/VII/2016 (załącznik nr 6).
Punkt 10: Komunikaty, wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o uroczystej sesji Rady Osiedla, która
odbędzie się dnia 19.11.2016 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej UM. Poprosił o uzgodnienie spraw do
omówienia na spotkaniu z Prezydentem Miasta w dniu 8.12.2016 r. Następnie zapoznał obecnych z
korespondencją, która wpłynęła do Osiedla. Następnie oddał głos mieszkańcowi, panu Władysławowi

Krzakowi, który zgłosił problem wolnego dojazdu do posesji ul. Darłowskiej służb interwencyjnych –
Straż Pożarna ze względu na spowalniacze. Poprosił o rozważenie możliwości zmiany systemu
spowolnienia ruchu na osiedlu. Następnie głos zabrała pani Anna Stachowiak, mieszkanka ul.
Beskidzkiej, która oświadczyła..... „że cokolwiek by się nie działo, bardzo proszę o zostawienie naszej
rodziny w spokoju, ja wiem, że byliśmy przeciwko budowie, ale teksty „ proszę uciszyć żonę, nie boi
się Pani o swoje dzieci? Czy nie boi się Pani włamań?”, są troszeczkę poniżej pasa i chciałam tylko
powiedzieć, że jeżeli cokolwiek się zdarzy na naszej posesji, cokolwiek się stanie moim dzieciom, to ja
tego stowarzyszeniu nie podaruję. Dziękuję”...... . Radny, pan Andrzej Dłutkowski stwierdził, że są to
groźby karalne. Przedstawiciel stowarzyszenia stwierdził, że takie groźby winne być zgłoszone na
Policję.
Punkt 11: Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.15.

