Protokół nr 45/2017
XLV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
z 5 czerwca 2017 r.
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.04 w siedzibie Rady
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, stwierdził
obecność 13 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 obrad: w
treści pkt 7 wykreślić wyraz „przyjęcia”. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 13 radnych.
Za
12,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
1.
Po pkt 9 dodać pkt 9a o treści: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie zagospodarowania byłego
ośrodka Policji przy ul.Chojnickiej35, zaproponowanego przez stronę społeczną.
Zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 13 radnych.
Za
13,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
0.
Po pkt 12 dodać pkt 12a o treści: Przedstawienie sytuacji życiowej (materialnej, socjalnej i zdrowotnej)
przez I.S. mieszkankę Osiedla w związku z projektem uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta
Miasta Poznania.
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 13 radnych.
Za
13,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
0.
Po pkt 12a dodać pkt 12b o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta
Miasta Poznania o objęcie pomocą społeczną mieszkanki Osiedla.
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 13 radnych.
Za
13,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
0.
Punkt 2: Oświadczenia.
Nikt nie złożył oświadczenia.
O godz. 19.10 na sesję przybyła Radna, pani Magdalena Ratajczak.
Punkt 3: Komunikaty.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o korespondencji, którą Rada otrzymała
pomiędzy sesjami, o przekazaniu odpowiedzi na pisma mieszkańca osiedla oraz Dyrektora WJPM.
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos przewodniczącej Komisji Ochrony
Środowiska, Radnej, pani Hannie Górznej-Kamińskiej, która poinformowała o opracowanej przez
WOŚ Urzędu Miasta strategii ochrony środowiska do roku 2024. Zaproponowała spotkanie Komisji w
tej sprawie. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty, Radny, pan Robert Błoszyk,
który, podziękował wszystkim osobom, które włączyły się w organizację festynu. Stwierdził, że
podsumowanie całej imprezy nastąpi po zebraniu dokumentacji. Następnie głos zabrał
Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa, Radny, pan Witold Puchalski, który
poinformował o efektach kontroli przeprowadzonej z WGK.
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki–Smochowice”.
Redaktor naczelna, pani Elżbieta Węgrzynowicz poprosiła o przesyłanie artykułów do kolejnego
wydania gazetki do 24.06. br.

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 w ostatnim okresie Zarząd nie
wydawał uchwał i opinii.
O godz. 19.25 na sesję przybył Radny, pan Marek Leśniak.
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu Rady
Osiedla.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn na wstępie wyjaśnił z jakiego powodu proponuje
zmiany regulaminu, niektóre zmiany, między innymi, dotyczą interpunkcji i stylistyki. Radna, pani
Bożena Stradowska-Adamska stwierdziła, ze nie widzi konieczności zmian regulaminu.
Zaproponowała również powołanie komisji ds. opracowania propozycji zmian. Radna, pani Elżbieta
Węgrzynowicz zwróciła się z pytaniem: skąd pomysł zmian, kto te zmiany redagował i w jakim trybie
się to odbyło? Poparła propozycję swojej przedmówczyni, powołania komisji. W odpowiedzi
Przewodniczący Rady poinformował, że każdy radny ma prawo złożyć propozycję uchwałodawczą
i procesowana uchwała jest jego propozycją. Następnie przystąpił do odczytania treści projektu
uchwały prezentując i omawiając poszczególne, proponowane zmiany na ekranie multimedialnym. Dla
lepszej czytelności przedstawił stary regulamin z naniesionymi na czerwono zmianami. Wszelkie
wątpliwości były omawiane na bieżąco. Przy omawianiu zmiany w § 11 pkt 1 Radna, pani Bożena
Stradowska-Adamska zapytała: dlaczego rada ma ograniczać listę mówców? Radny, pan Andrzej
Dłutkowski stwierdził, że takie ograniczenie może blokować swobodną wypowiedź mieszkańcom,
których rada jest reprezentantem. Radny, pan Marek Leśniak zaproponował, aby dodać zdanie: Rada
może w danym punkcie obrad zwiększyć ilość mówców ponad wskazaną. Przy § 11 pkt 6 Radny, pan
Marek Leśniak złożył wniosek, aby ograniczyć czas wypowiedzi do 2 min. Przewodniczący poddał pod
głosowanie złożony wniosek.
Głosowało 15 radnych.
Za
1,
Przeciw
11,
Wstrzymało się
3.
Następnie Przewodniczący przystąpił do dalszego omawiania propozycji zmian. Przewodniczący
zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 15 radnych.
Za
13,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
2.
Uchwała nr XLV/209/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. Przedstawiciel WJPM Oddział Jeżyce poinformował, że ZDM wystąpił z prośba
o zmianę nazwy zadania.
Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania.
Salę opuściła Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz.
Głosowało 14 radnych.
Za
14,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
0.
Uchwała nr XLV/210/VII/2017 (załącznik nr 4).
Pracownik WJPM opuścił sesję o godz. 20.30. Przewodniczący Rady powołał protokolanta, Radnego,
pana Macieja Bedyńskiego.
Na salę wróciła Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz.
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu stanowiska dotyczącego poparcia wniosku Rady Osiedla Kiekrz
do Prezydenta Miasta Poznania o powołanie Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka
Policji przy ul. Chojnickiej.

Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść proponowanego stanowiska. Następnie
wyjaśnił, iż stanowisko wynika z prośby sąsiedniej Rady Osiedla. Następnie zarządził
przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 15 radnych.
Za
14,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
1.
Stanowisko nr XLV/211/VII/5/2017 (załącznik nr 5).
Punkt 9a: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie zagospodarowania byłego ośrodka
Policji przy ul.Chojnickiej 35, zaproponowanego przez stronę społeczną.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść proponowanego stanowiska.
Przedstawił w formie wizualnej propozycję zagospodarowania byłego ośrodka zaproponowaną przez
Radę Osiedla Kiekrz.
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 15 radnych.
Za
14,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
1.
Stanowisko nr XLV/212/VII/6/2017 (załącznik nr 6).
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktu do
głosowania w PBO2018 na terenie Osiedla.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 15 radnych.
Za
15,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
0.
Uchwała nr XLV/213/VII/2017 (załącznik nr 7).
Punkt 11: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania
o zintensyfikowanie prac polegających na wdrożeniu działań mających wyeliminować
międzygminny ruch tranzytowy przez ulice wewnątrzosiedlowe Osiedla KrzyżownikiSmochowice.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz
z uzasadnieniem. Poinformował o nieoficjalnej propozycji miasta. Radna, pani Bożena StradowskaAdamska złożyła wniosek w sprawie dopisania w § 1 przed słowem „działań” słowo „ stosownych”.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania poprawki.
Głosowało 15 radnych.
Za
1,
Przeciw
12,
Wstrzymało się
2,
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 15 radnych.
Za
14,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
1.
Uchwała nr XLV/214/VII/2017 (załącznik nr 8).
Punkt 12: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapotrzebowania i wskazania lokalizacji
domków dla wolnobytujących kotów.
Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz stwierdziła, że jest jedna osoba na osiedlu, która opiekuje się
kotami, ale nie mamy jej zgody na stałe zajmowanie się nimi. Radny, pan Robert Błoszyk stwierdził, że
należy się zastanowić czy w ogóle osiedlu są potrzebne domki. Następnie głos zabrał Radny, pan
Robert Radecki, który stwierdził, że specyfika osiedla (domki jednorodzinne) pozwala na utrzymanie
kotów na terenach posesji. Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem: czy mamy
deklarację osoby, która zajęłaby się wolnobytującymi kotami? Takie oświadczenia nikt nie posiadał.
Na pytanie Radnego, pana Marka Leśnika: czy Rada ma określony termin na podjęcie uchwały?

Przewodniczący Rady poinformował, że termin mija z dniem 30.06. Przewodniczący Rady odczytał
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 15 radnych.
Za
14,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
1.
Uchwała nr XLV/215/VII/2017 (załącznik nr 9)
Punkt 12a: Przedstawienie sytuacji życiowej (materialnej, socjalnej i zdrowotnej) przez I.S.
mieszkankę Osiedla.
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, iż osoba zainteresowana musiała
opuścić obrady sesji.
Punkt 12b: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania
o objęcie pomocą społeczną mieszkanki Osiedla.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 15 radnych.
Za
14,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
1.
Uchwała nr XLV/216/VII/2017 (załącznik nr 10).
Punkt 13: Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos członkowi Zarządu, pani Bożenie
Siekańskiej-Żłobińskiej, która poinformowała, iż została członkiem zespołu powołanego przy Urzędzie
Marszałkowskim, pracującego nad ustawą o przeciwdziałaniu smogowi. Zwróciła się z prośba o
ewentualne umieszczenie projektu ustawy (kiedy powstanie) na stronie Osiedla. Następnie
Przewodniczący oddał głos mieszkańcowi Osiedla, panu Władysławowi Krzakowi, który ponownie
poruszył temat ekranów wygłuszających wzdłuż ul. Dąbrowskiego. Zwrócił się z prośbą o zajęcie się tą
sprawą.
Punkt 14: Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 21.30.

