
Protokół nr 52/2017  
LII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 18 września 2017 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.30 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, stwierdził 
obecność 8 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 nie złożył oświadczenia. 

Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie najbliższej sesji, która 
odbędzie się 2.10 br. o godz. 19.00. Następnie omówił treść korespondencji, która wpłynęła do Rady 
w okresie pomiędzy sesjami.  
O godz. 19.35 na sesję przybył Radny, pan Marek Leśniak.  
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Radny, pan Robert Błoszyk, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 
Poinformował o zakończonym 17.09 Kierskim Festiwalu, w którym Rada Osiedla Krzyżowniki-
Smochowice brała czynny udział. Impreza zakończyła się sukcesem. Podziękował wszystkim radnym, 
którzy brali czynny udział w organizacji imprezy. Poinformował również o staraniach Komisji 
dotyczącej współpracy z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Chodzi o promocje wydarzeń artystycznych. 
Zaproponował stworzenie grupy aktywnych osób zainteresowanych tymi wydarzeniami. Następnie 
głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa, który 
poinformował o corocznie organizowanej akcji „Sprzątanie Świata” oraz o zmianie miejsca 
usytuowania punktu odbioru przedmiotów wielkogabarytowych.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki–Smochowice”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnej, pani Bożenie Stradowskiej-
Adamskiej, która poinformowała o przesłaniu do drukarni wszystkich materiałów do następnego 
numeru.  
 
Punkt 6: 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 poinformował, że Zarząd nie wydał żadnych opinii i nie 
podjął uchwał w okresie między sesjami. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Osiedla 
Krzyżowniki-Smochowice oraz nadania jej statutu, określającego tryb wyboru jej członków  
i zasady działania. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania 
imiennego. Następnie poddał wniosek pod głosowanie. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   7, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  2. 
Odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Następnie oddał głos Przewodniczącemu 
Miejskiej Rady Seniorów, panu Zdzisławowi Szkutnikowi, który stwierdził, że powołanie Rady 
Seniorów przy Radzie Osiedla jest wydarzeniem historycznym. Jest to pierwsza Rada Seniorów 
Osiedla w Polsce. Wyraził nadzieję, że inne Rady Osiedli będą również zainteresowane powołaniem 
Rad Seniorów Osiedli. Następnie głos zabrała pani Monika Bykowska, przedstawicielka Klubu 
Seniorów Osiedla, która podziękowała Radzie za tą inicjatywę i doprowadzenie jej do końca.  
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Wynik głosowania stanowi załącznik do uchwały. 
Uchwała nr LII/240/VII/2017 (załącznik nr 3). 
 



Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2018 
r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem, omówił propozycje zmian zawarte w załączniku do uchwały (projekt planu 
wydatków).  
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LII/241/VII/2017 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu „Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 
2017-2021”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LII/242/VII/2017 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie poparcia wniosku Rady Osiedla Sołacz 
o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Park Golęcin. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu stanowiska. Pokrótce wyjaśnił 
z czego wynika propozycja poparcia wniosku Rady Osiedla Sołacz.  
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Stanowisko nr LII/243/7/VII/2017 (załącznik nr 6). 
 
Punkt 11: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie zawarcia porozumienia między Miastem 
Poznań a Stroną Społeczną w sprawie zagospodarowania Golęcina. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu stanowiska. Przypomniał, iż 
chodzi o budowę hali sportowej na terenie Golęcina. W trakcie uzgodnień ustalono, że zostanie 
podpisane Porozumienie pomiędzy Miastem Poznań a stroną społeczną biorącą czynny udział  
w uzgodnieniach dotyczących zagospodarowania terenu Golęcina.  
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Stanowisko nr LII/244/8/VII/2017 (załącznik nr 7). 
 
Punkt 12: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnego, pana Andrzeja Dłutkowskiego z prośbą  
o ustalenie wszelkich danych dotyczących utrzymania balona na działce nr 108/27. Następnie oddał 
głos mieszkańcowi, panu Henrykowi Czajewiczowi, który zgłosił swój sprzeciw w sprawie propozycji 
umiejscowienia pomieszczeń dla seniorów na ul. Słupskiej 62. Stwierdził, że jest to zdecydowanie za 
daleko i zaproponował, aby znaleźć jakieś pomieszczenia w centrum Osiedla, które należałoby do 
Miasta. Następnie głos zabrał Radny, pan Robert Błoszyk stwierdzając, że niewątpliwie pomysł 
znalezienia takich pomieszczenia w centrum Osiedla jest dobry. Tylko możliwości Miasta są bardzo 
ograniczone. Wydaje się, że pomysł umieszczenia seniorów w budynku na ul. Słupskiej, na dzień 
dzisiejszy jest najlepszym rozwiązaniem. Następnie głos zabrała Radna, pani Bożena Stradowska-
Adamska, popierając zdanie Pana Henryka Czajewicza. Zaproponowała, aby wrócić do pomysłu 



poprzednich rad, budowy Osiedlowego Domu Kultury. Przewodniczący Rady, pan Przemysław 
Polcyn, zaproponował powołanie doraźnej komisji, która zajęłaby się tematem.  

Punkt 13: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 20.30. 
 
 
 
 

 
 


