Protokół nr 46/2017
XLVI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
z 26 czerwca 2017 r.
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.02 w siedzibie Rady
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, stwierdził
obecność 10 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 korespondencji, która wpłynęła do
Osiedla pomiędzy sesjami z Urzędu Miasta, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz mieszkańców
Osiedla.
O godz. 19.05 na sesję przybyli Radni, pan Marek Leśniak oraz pani Hanna Górzna-Kamińska.
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu,
który poinformował o pomyśle powstania Tenisowej Ligi Osiedla. Następnie głos zabrał Radny, pan
Marek Leśniak, przewodniczący Komisji Planowania i Rozwoju, który odczytał krótkie sprawozdanie
z działalności komisji za 2016 r. Następnie przekazał sprawozdanie wraz z protokołami z posiedzeń
komisji. Ponownie zabrał głos Radny, pan Witold Puchalski, przewodniczący komisji porządku
i bezpieczeństwa, który poprosił o zgłaszanie wszelkich napraw ulic i chodników. Wykaz zostanie
przesłany do ZDM.
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnej, pani Elżbiecie Węgrzynowicz,
redaktorowi naczelnemu gazetki, która poinformowała, że aktualnie zbiera materiały do następnego
numeru. Następnie głos zabrał przedstawiciel WJPM, pani Aleksandra Rabczewska, która zwróciła
uwagę na zmianę terminu wydania gazetki. Zgodnie z umową, która została zawarta, kolejny numer
miał ukazać się do końca maja. Poprosiła o informację, z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem, o każdorazowej zmianie terminu wydania gazetki.
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 podjął żadnych uchwał
i nie wydawał opinii.
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 r.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz
z uzasadnieniem. Następnie oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, który wyjaśnił
konieczność przekazania określonych środków (wskazanie ZDM) na zadanie wymienione w § 2.
Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 12 radnych.
Za
12,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
0.
Uchwała nr XLVI/216/VII/2017 (załącznik nr 3).
Punkt 8: Przedstawienie przez Zarząd Osiedla projektu planu wydatków Osiedla na rok 2018.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Przewodniczącemu Zarządu, panu
Maciejowi Bedyńskiemu, który przedstawił propozycje planu wydatków na 2018 r. Propozycje zadań
nie różną się bardzo od zadań realizowanych w tym roku. Nowe zadanie to organizacja zajęć
gimnastyki sportowej dla dzieci. Jest to inicjatywa mieszkanki osiedla. Przewodniczący Rady
poinformował, że projekt wydatków zostanie przesłany do radnych. Zaproponował termin do 1 lipca
włącznie, na wnoszenie poprawek. Następnie głos zabrała mieszkanka osiedla, członkini klubu

emerytów, pani Monika Bykowska, która podziękowała za uwzględnienie seniorów w planie
i zwiększenie kwoty środków w stosunku do zeszłego roku.
Punkt 9: Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady oddał głos Radnemu, panu Radosławowi Sekulskiemu, który poinformował
o pojawiających się dzikach. Poprosił o rozważenie, przez radę, możliwości współfinansowania
wykonania wspólnej koncepcji dla ulic: Polanowska, Pucka, Gniewska. Zaproponował omówienie
tematu na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Radny, pan Marek Leśniak stwierdził, że sfinansowanie
przez radę nie będzie proste, zapytał: w jakiej formie, co miałoby być przedmiotem finansowania przez
radę? Poinformował, że jeśli rada będzie współfinansowała np. powstanie koncepcji to
w późniejszym czasie będzie to liczone jako wkład miasta do realizacji inwestycji. Radny, pan Witold
Puchalski zwrócił uwagę na fakt, że część Stowarzyszeń na rzecz budowy dróg powstało i już działają,
a niektóre jeszcze nie powstały. Trudno rozmawiać z Stowarzyszeniami, które jeszcze nie powstały.
Przewodniczący rady zaproponował, aby Komisja Planowania i Rozwoju zorganizowała spotkanie
z przedstawicielami Stowarzyszeń. Następnie zwrócił się do członków Zarządu z prośbą
o wystosowanie pism: do POSIR w sprawie stopnia realizacji wniosku z PBO (budowa pomostu–plaża
Krzyżowniki), do ZDM z prośbą o zorganizowanie spotkania z projektantami przebudowy
ul. Leśnowolskiej oraz pobliskiego rynku (Muszkowska, Sułowska, Karlińska, Lemierzycka). Poprosił
również o zorganizowanie spotkania z Dyrektorem WJPM w sprawie pożytków z korzystania z
obiektów. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, który poruszył temat kosztorysu
dotyczącego budowy chodnika na ul. Gorajskiej na odcinku od ul. Mrowińskiej do ul. Prusimskiej, który
otrzymał. Stwierdził, że wysokość kwoty kosztorysowej w stosunku do długości proponowanego
odcinka do budowy jest zawyżona. Tym bardziej, że są w kosztorysie ujęte pozycje, które nie
występują w rzeczywistości (wycinka drzew i krzewów). Przewodniczący Zarządu zobowiązał się do
przesłania pisma w tej sprawie do ZDM. Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska zwróciła się z
pytaniem: czy wiadomo już coś na temat nowych budynków, które mają powstać przy ul. Słupskiej
(myjnia samochodowa, budynek dwukondygnacyjny), w którym miejscu maiłyby powstać
zabudowania? W odpowiedzi Radny, pan Marek Leśniak poinformował, że chodzi o działkę nr 231
przy ul. Słupskiej, w miejscu gdzie ”Krzyżanka” wpływa pod ulicę, Urząd Miasta wydał decyzję
odmowną. Następnie Przewodniczący Rady oddał głos pani Teresie Rydzyńskiej, która zapytała: jakie
są losy petycji Stowarzyszenie Krzyżanka, która została złożona do Prezydenta jak również do Komisji
Dialogu Społecznego przy WOŚ oraz Rady Osiedla? Czy wszyscy Radni mieli okazję zapoznać się z
treścią petycji?, jak Rada zamierza się ustosunkować do złożonej petycji? W odpowiedzi
Przewodniczący Rady poinformował, iż nie jest w stanie udzielić informacji jak zareaguje Komisja
Dialogu Społecznego na złożoną petycję. Stwierdził, że na petycję złożoną do Prezydenta Miasta,
pana Jacka Jaśkowiaka najprawdopodobniej uzyskacie Państwo odpowiedź w ustawowym terminie.
Przypomniał, że petycja została skierowana nie do Rady Osiedla, ale do Przewodniczącego Rady i
Zarządu. Petycja trafiła do WJPM i Dyrektor zwrócił się z prośbą o odniesieni do spraw ujętych w
petycji. Taka odpowiedź już została do Dyrektora WJPM przesłana. Radni mieli możliwość zapoznania
się z treścią petycji, o której poinformował na sesji w dniu 5.06.2017r. Następnie głos zabrała pani
Monika Bykowska, która podziękowała za przybycie na obchody 10 lecia klubu seniorów,
podziękowała również za organizację festynu i specjalne miejsce dla seniorów w namiocie. Zapytała:
czy wiadomo coś na temat budynku przy ul. Słupskiej 62? (schron prezydencki). W odpowiedzi
Przewodniczący Rady poinformował, że budżecie Miasta na remont budynku są przeznaczone środki
w wysokości 320.000,00 zł. Zadanie ma realizować Wielkopolskie Muzeum Walk
Niepodległościowych. Na dzień dzisiejszy Muzeum nie podjęło żadnych widocznych ruchów w sprawie
rozpoczęcia realizacji zadania. Radny, pan Radosław Sekulski zwrócił się z prośbą o wystosowanie
pisma do Policji w sprawie bezpieczeństwa drogowego, szczególnie na skrzyżowaniu ul.
Lubawska/Elbląska. W odpowiedzi Radny, pan Witold Puchalski poinformował, ze sprawy
bezpieczeństwa są poruszane na comiesięcznych spotkaniach w Komendzie Policji. Zapewnił, że
Policja poczyniła już kroki w tej sprawie.
Punkt 10: Zakończenie sesji
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 20.30.

