
Protokół nr 37/2017  
XXXVII sesji  Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 9 stycznia 2017 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.09 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. Zaproponował  zmianę porządku obrad, dodać po pkt 7 pkt 7a  
o treści: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej na wprowadzenie zmian 
w docelowej organizacji ruchu, po pkt 8 dodać pkt 8a o treści: Komunikaty, wolne głosy i wnioski. 
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  0 

Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 

Punkt 3: Informacja Komisji działających przy radzie osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, 
który poinformował o planowanym, comiesięcznym, spotkaniu w Komisariacie Policji Poznań-Jeżyce, 
sprawa płotu na ul. Pelplińskiej, która została zgłoszona do ZDM w lutym, została zakończona, zaułek 
przy ul. Darłowskiej został utwardzony i wysypany tłuczniem. Następnie głos zabrał Radny, pan 
Robert Błoszyk, który poinformował o prowadzonych rozmowach w sprawie zorganizowania akcji 
czyszczenia jeziora kierskiego (śmieci, plaża i dno jeziora) przez ekipę nurków. Do rozwiązania 
pozostaje problem zabezpieczenia kontenerów na śmieci. Radny, pan Witold Puchalski zaproponował 
połączenie akcji z coroczną akcją sprzątania świata, która odbywa się w kwietniu. Można przy tej 
okazji zabezpieczyć większą ilość kontenerów. Następnie Przewodniczący rady, pan Przemysław 
Polcyn oddał głos mieszkance Osiedla, pani Teresie Rydzyńskiej, która zwróciła się z pytaniem do 
Radnego, pana Marka Leśnika, Przewodniczącego Komisji Planowania czy treść pisma skierowanego 
do WUiA w sprawie ustalenia warunków zabudowy, podpisanego przez Przewodniczącego Komisji, 
została uzgodniona z pozostałymi członkami Komisji czy z Radą Osiedla, czy może była to własna 
inicjatywa pana Przewodniczącego? oraz czy przedstawił treść odpowiedzi Radzie Osiedla?  
W odpowiedzi Radny, pan Marek Leśniak poinformował, że wysłanie pisma była jego inicjatywą i nie 
zapoznawał członków Rady oraz Komisji z ich treścią. O wydaniu warunków zabudowy członkowie 
Rady zostali poinformowani. Tym bardziej, że w tym okresie (październik) Rada miała wydać opinię  
w sprawie wywołania mpzp dla terenów „Doliny Krzyżanki część B”. Głos ponownie zabrała Pani 
Teresa Rydzyńska odnosząc się do wypowiedzi Radnego, pana Marka Leśnika stwierdzając,  
że wszystkie decyzje zostały wydane zgodnie z prawem i część z nich jest prawomocna. Stwierdziła,  
że pan Marek Leśniak jako Przewodniczący Komisji nie może występować o zakaz wydawania 
pozwoleń na budowę podpisując się jako Przewodniczący Komisji uprzednio nie uzgadniając tego  
z Radą. Takie postępowanie sugeruje, że rada w pełni popiera takie stanowisko.  
 
O godz. 19.25 na sesję przybyła Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska. 
 
Punkt 4: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
Punkt 5: Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku  
z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 rady osiedla. 
Radny, Pan Witold Puchalski, poinformował o opinii popierającej działania Stowarzyszenia na rzecz 
budowy ulic Polanowska/Elbląska. 
 
Punkt 6: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem.  
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10 
Przeciw   0 



Wstrzymało  0 
Uchwała nr XXXVII/174/VII/2017 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 7: Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, 
przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10 
Przeciw   0 
Wstrzymało  0 
Uchwała nr XXXVII/175/VII/2017 (załącznik nr 4) 
 
Punkt 7a: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej na 
wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Wyjaśnił na czym polega propozycja zawarta w projekcie. Radny, pan Marek Leśniak zapytał czy 
zmiany zawarte w projekcie będą miały wpływ na „strefę 30”?  W odpowiedzi Przewodniczący Rady, 
pan Przemysław Polcyn stwierdził, że zmiany nie będą miały wpływu na funkcjonowanie strefy.  
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Za   7 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  3 
Uchwała nr XXXVII/176/VII/2017 (załącznik nr 5) 
 
Punkt 8: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji ZDM dotyczącej uregulowania 
ruchu rowerowego przy ul. Sianowskiej na odcinku od ul. Leśnowolskiej do  
ul. Kościerzyńskiej.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Następnie głos zabrał Radny, pan Marek Leśniak, który stwierdził, że wręcz należy oznakować 
wymieniony odcinek jako ścieżkę rowerową, tym bardziej, że mieszkańcy tak właśnie go traktują. 
Warto rozważyć pomysł przedłużenia ścieżki aż do ul. Międzyzdrojskiej. Stwierdził, że Miasto ma 
fachowców w dziedzinie dróg rowerowych (oficer rowerowy) i to oni powinni podjąć decyzję w tym 
temacie. Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn stwierdził, że właśnie specjaliści proponują 
nam zgodę na oznakowanie drogi rowerowej lub rezygnację z oznakowania, a jest trzecie wyjście, 
które zostało zawarte w uzasadnieniu do uchwały.  
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Za   10 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  0 
Uchwała nr XXXVII/177/VII/2017 (załącznik nr 6) 
 
Punkt 8a: Komunikaty, wolne głosy i wnioski.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn porosił Przewodniczących komisji o dostarczenie 
protokołów ze spotkań, celem zamieszczenia ich na stronie osiedla. Przypomniał o dyżurach radnych. 
Zaproponował sesję na dzień 23.01 na godz. 19.00. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold 
Puchalski, który poinformował o przeprowadzonych w miesiącu grudniu, pracach remontowych na 
placach zabaw przy ul. Architektów i Żuraszka (naprawa furtek, umocowanie karuzeli). Następnie głos 
zabrała pani Teresa Rydzyńska zwracając się z pytaniem czy znany jest harmonogram prac 
remontowych dróg oraz kto z ramienia rady będzie koordynował te prace? W odpowiedzi 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, że inwestycje prowadzi miasto, 
najprawdopodobniej prace będą prowadzone przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Pani Teresa 
Rydzyńska zapytała o realizację grantu (budowa kładki na cieku Krzyżanka). W odpowiedzi Radny, 
pan Witold Puchalski, że w miesiącu lutym są zaplanowane spotkania w ZDM i wtedy będą ustalane 
szczegóły realizacji zadań remontowych jak i zadań inwestycyjnych. 
 
Punkt 9: Zakończenie sesji.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.20. 
 
  
 
  


