
Protokół nr 44/2017  
XLIV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 8 maja 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 
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: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przypomniał, 26.04 minął termin składania 
sprawozdań z działalności komisji. Część komisji złożyła sprawozdania. Następnie poinformował  
o korespondencji, która wpłynęła między sesjami.  

Punkt 3: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 

Punkt 4: Informacja Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnemu, panu Robertowi Błoszykowi, 
Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, który odczytał sprawozdanie  
z działalności komisji. Następnie Radna, pani Dorota Makowska poinformowała o wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych na terenie Osiedla. W najbliższy weekend odwiedzi osiedle Mobilne 
Centrum Kultury oraz od 30.06 (w każdy piątek do końca wakacji) będą organizowane zajęcia  
i warsztaty artystyczne, wieczorne seanse filmowe. Wszystkie informacje będą umieszczone na 
Facebooku oraz na stronie internetowej Osiedla. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, 
Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa, który odczytał sprawozdanie z działalności 
komisji. Ze spraw bieżących, przypomniał, aby korzystać z dostępniej mapy zagrożeń zgłaszając 
wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku. Po wystąpieniu Radnego, pana Witolda 
Puchalskiego, Przewodniczący Rady oddała głos mieszkance Osiedla, pani Teresie Rydzyńskiej, 
która zadała kilka pytań dotyczących, między innymi, pracy Komisji Planowania i Rozwoju oraz 
ostatniego posiedzenia KDO przy WOŚ i udziału w tym posiedzeniu Pani Bożeny Siekańskiej-
Żłobińskiej. Na zadane pytania odpowiedzi udzielili Radny, pan Marek Leśniak oraz Przewodniczący 
Rady, pan Przemysław Polcyn. Następnie głos zabrała mieszkanka Osiedla, pani Maria Najewska, 
która również poruszyła temat ostatniego spotkania KDO oraz odniosła się do podjętego przez Radę, 
na ostatniej sesji, stanowiska.  

Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Radny, pan Witold Puchalski poinformował, że materiał do gazetki zostały przekazane do druku.  
W najbliższych dniach gazetka powinna się ukazać. Następnie pani Teresa Rydzyńska zadała pytania 
dotyczące artykułów umieszczanych w gazetce oraz konkursu Zielony Poznań. Na pytania 
odpowiedzieli Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn i Radny, pan Witold Puchalski.  
 
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. 
Zarząd nie podjął żadnej uchwały i nie wydał opinii.  
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla członków Zarządu Osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   5, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  3 . 
Uchwała nr XLIV/207/VII/2017 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  



Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0 . 
Uchwała nr XLIV/208/VII/2017 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 9: Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zwrócił się z pytaniem do Radnego, pana Marka 
Leśnika: czy przyszła odpowiedź z WGN w sprawie sprzedaży działek na ul. Meliorantów/Pniewską. 
W odpowiedzi pan Marek Leśniak stwierdził, że na dzień dzisiejszy brak informacji zwrotnej. Radny, 
pan Witold Puchalski poinformował, że teren budowy placu zabaw przy ul. Maszewskiej został 
ogrodzony i dopóki inwestycja nie będzie ukończona, nie można z niego korzystać. Termin 
ukończenia inwestycji planowany jest na koniec czerwca. Przewodniczący rady, pan Przemysław 
Polcyn oddał głos Panu Piotrowi Sobisiakowi, Przedstawicielowi Stowarzyszenia Krzyżanka, który 
chciał złożyć petycję na ręce Przewodniczącego rady. W odpowiedzi Przewodniczący Rady poprosił, 
aby całą dokumentację, zgodnie z obowiązującymi procedurami, złożyć bezpośrednio do sekretariatu 
WJPM.  
 
Punkt 10: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady zakończył sesję o godz. 20.30. 
 

 

 

 

 
 
 


