Protokół nr 35/2016
XXXV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
z 5 grudnia 2016 r.
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.05 w siedzibie Rady
Osiedla,
w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, stwierdził kworum (obecnych 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.
Punkt 2: Oświadczenia.
Nikt z obecnych nie wygłosił oświadczenia.
Punkt 3: Informacja komisji działających przy Radzie Osiedla.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu,
który poinformował o ukończeniu większości zaplanowanych prac drogowych inwestycyjnych
i remontowych, pozostały tylko do wykonania 2 progi spowalniające na ul. Chodzieskiej i utwardzenie
zaułku ul. Darłowskiej miedzy numerami 5 a 7. Wszystkie prace mają zostać wykonane jeszcze w tym
roku. Poinformował, że dzięki staraniom Stowarzyszenia “Krzyżanka’ oraz Rady Osiedla, Wydział
Ochrony Środowiska zlecił wykonanie prac porządkujących ciek “Krzyżanka” na odcinku pomiędzy
ul. Sianowską i Słupską. Został uporządkowany brzeg i pobocza cieku. Prace maja być kontynuowane
w przyszłym roku. Następnie zabrała głos radna, pani Dorota Matkowska informując, że rozpoczęły się
prace związane z realizacją grantu przy ul. Maszewskiej, zaprezentowała dokumentację fotograficzną.
Punkt 4: Informacje Zespołu Redakcyjnego “Nasze Krzyżowniki-Smochowice”.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnej, pani Elżbiecie Węgrzynowicz, która
poinformowała o przygotowaniach do ostatniego, w tym roku druku gazetki.
Punkt 5: Sprawozdanie Zarządu w wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z
upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 rady osiedla.
Przedstawiciel WJPM, pani Aleksandra Rabczewska poinformowała o podjęciu przez Zarząd uchwały
uruchamiającej środki w wysokości 6.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zapłatę
za wykonane prace naprawcze na terenie boiska – obiekt przy ul. Braniewskiej (zapadające się boisko
do piłki nożnej).
Punkt 6: Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Tczewskiej – obr.
Krzyżowniki, ark. 12, dz. nr 9.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Następnie zarządził głosowanie.
Głosowało 9 radnych.
Za
9
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXXV169/VII/2016 (załącznik nr 3)
O godz. 19.15 na sesję przybyła radna, pani Hanna Górzna-Kamińska.
Punkt 7: Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości ul. Gniewska – obr. Krzyżowniki,
ark. 12, dz. 237/2, 237/3, 237/4.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Głos zabrała radna, pani Bożena Stradowska-Adamska pytając dlaczego działki 237/3 i 237/4 są
proponowane do sprzedaży jako całość? Wyraziła swoje obawy dotyczące zabudowy działki po
sprzedaży. Zdanie radnej, pani Bożeny Stradowskiej-Adamskiej poparł radny, pan Radosław Sekulski.
W związku z wątpliwościami radnych co do sprzedaży dwóch działek jako całości, przewodniczący
rady, pan Przemysław Polcyn stwierdził, że musi paść formalny wniosek o nie procedowaniu takiego

projektu uchwały. Przypomniał, że każda zmiana porządku obrad winna być przegłosowana.
Następnie głos zabrała radna, pani Hanna Górzna-Kamińska, stwierdzając, że jeśli istnieje zapis w
miejscowym planie dotyczący tych terenów (budowa jednorodzinna) to nie widzi powodów nie
podejmowania uchwały.
Nikt z radnych nie złożył wniosku o nie procedowanie projektu uchwały lub zmianę porządku obrad, w
związku z tym Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził głosowanie.
Głosowało 10 radnych.
Za
8
Przeciw
1
Wstrzymało się
1
Uchwała nr XXXV/170/VII/2016 (załącznik nr 4)
Punkt 8: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w komunikacji miejskiej.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Zaprezentował wizualnie projekt proponowanej przez ZTM integracji komunikacji pomiędzy Miastem
Poznań i gminą Tarnowo Podgórne. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 10 radnych.
Za
10
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr XXXV/171/VII/2016 (załącznik nr 5)
Punkt 9: Projekt uchwały w sprawie wniosku do WGK o ujęcie w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym AQUANET na lata 2017-2026 budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przedstawił załącznik do uchwały (karta opisu
wnioskowanego zadania) dołączony do pisma przewodniego, przesłanego przez WJPM. Radny, pan
Andrzej Dłutkowski zwrócił się z pytaniem: kto wpadł na pomysł aby przesłać do rad coś takiego? W
odpowiedzi, przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, że na sesji Rady Miasta
takie pytanie zadała radna, pani Halina Owsiany. Następnie oddał głos pani Marii Najewskiej, która
stwierdziła, że jej wystąpienie jest bezprzedmiotowe ponieważ członkowie Stowarzyszenia Krzyżanka
otrzymali indywidualne warunki od AQUANAT na budowę sieci kanalizacyjnej. Po wystąpieniu pani
Marii Najewskiej ponownie głos zabrał przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zgłaszając
formalny wniosek o odstąpienie od głosowania nad uchwałą. Następnie zarządził głosowanie nad
wnioskiem.
Głosowało 10 radnych.
Za
10
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
O godz. 20.10 na sesję przybył radny, pan Marek Leśniak.
Punkt 10: Komunikaty, wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o nieoficjalnych wynikach głosowania
w Budżecie Obywatelskim na 2017 rok. Dwa projekty będą realizowane na Osiedlu KrzyzownikiSmochowice. Pierwszy projekt – budowa pomostu na jeziorze Kierskim, drugi – wieczory filmowe na
obiekcie przy ul. Braniewskiej. Przypomniał o spotkaniu z Prezydentem Miasta, panem Jackiem
Jaśkowiakiem w dniu 8.12. br. o godz. 17.00. W związku z tym, że najprawdopodobniej Rada będzie
musiała podjąć w tym roku jeszcze jedną uchwałę, zaproponował zwołanie sesji na dzień 19.12 na
godz. 18.30.
Następnie oddał głos radnemu, panu Radosławowi Sekulskiemu, który poinformował o inicjatywie
utworzenia jednego Stowarzyszenia dla budowy ulic: Gniewskiej, Polanowskiej, Puckiej, Tczewskiej,
Elbląskiej. Odbyło się kilka spotkań mieszkańców tych ulic i okazało się, że niestety nie będzie
możliwości powołania jednego Stowarzyszenia. Natomiast jest szansa powstania stowarzyszeń na
poszczególnych ulicach, może z wyjątkiem ulicy Tczewskiej. Na spotkaniach zrodził się pomysł
zrealizowania jednej koncepcji budowy ulic dla wszystkich wymienionych ulic. Padła propozycja aby
Rada Osiedla w momencie otrzymania wniosku od Stowarzyszenia z prośbą o sfinansowanie
koncepcji pojęła stosowną uchwałę. Radny, pan Andrzej Dłutkowski zapytał czy to Rada Osiedla ma
przeznaczyć środki finansowe na takie zadanie? W odpowiedzi radny, pan Radosław Sekulski
poinformował, że taki jest zamysł mieszkańców. Następnie głos zabrała pani Maria Najewska

stwierdziła, że przedstawiony pomysł jest znakomity. Poddała pod wątpliwość czy Rada Osiedla może
finansować takie pomysły. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał pismo
Dyrektora ZS nr 1 w sprawie wskazania procedury przekazania Osiedlu mienia przekazanego do
korzystania osiedlu a będącego własnością miasta. Stwierdził, że należy się tą sprawą jak najszybciej
zająć. Odczytał również pismo ZDM w sprawie ścieżki asfaltowej wzdłuż ul. Sianowskiej. Następnie
głos zabrała radna, pani Bożena Stradowska-Adamska informując o odbytym konkursie na stanowisko
Dyrektora Przedszkola, w którym brała udział jako przedstawiciel Rady. Konkurs został rozstrzygnięty,
Dyrektorem została wybrana ponownie ta sama osoba, która była dotychczas. W trakcie rozmowy
Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o dofinasowanie planowanej inwestycji mającej na celu utworzenie
dodatkowego oddziału dla dzieci najstarszych. Radny, pan Radosław Sekulski poprosił o wzięcie pod
uwagę, przy powstawaniu wniosków do PBO lub grantowych, propozycji budowy pomieszczeń (nad
siedzibą rady osiedla), które mogły by służyć integracji wszystkich mieszkańców. Radny, pan Andrzej
Dłutkowski zapytał: kto, po ewentualnym powstaniu takiego miejsca, będzie go utrzymywał. Stwierdził,
że są to ogromne środki. Radny, pan Witold Puchalski zaproponował stworzenie listy remontów dróg i
chodników na lata 2017-2018. Na pewno taka lista bardzo ułatwi pracę radzie.
Punkt 11: Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesje o godz. 20.30

