
Protokół nr 60/2018  
LX sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 08 stycznia 2018 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.06 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, stwierdził 
obecność 12 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. 
Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska złożyła na ręce Przewodniczącego Rady rezygnację  
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.  
O godz. 19.15 radna, pani Bożena Stradowska-Adamska opuściła salę. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o spotkaniu z mieszkańcami w sprawie 
budowy ul. Łebskiej i przyległych, które odbyło się 19.12.2017 r. w siedzibie Osiedla. Następnie 
omówił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami. Poinformował o podjęciu uchwały 
przez Radę Seniorów Osiedla w sprawie wniosku do Rady o wprowadzenie zmian w statucie Rady 
Seniorów. Odczytał treść uchwały Rady Seniorów Osiedla. 
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnemu, panu Markowi Leśnikowi, który 
poinformował o zebraniu uwag mieszkańców w sprawie budowy ul. Łebskiej i przyległych, przekazaniu 
na ręce Przewodniczącego Rady celem przesłania do PIM – realizatora inwestycji. Następnie głos 
zabrał Radny, pan Witold Puchalski, który poinformował o spotkaniu w komisariacie Policji Jeżyce. 
Celem spotkania były nasilające się przypadki włamań do domów na terenie Osiedla Strzeszyn, 
Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Wola. Poinformował o powołaniu, przez Policję specjalnej grupy 
operacyjnej do rozwiązania sprawy. Podał telefon kontaktowy (730 026 269), na który można zgłaszać 
wszelkie niepokojące zdarzenia. Omówił również zgłoszenia mieszkańców w sprawie uszkodzeń dróg 
i chodników na terenie Osiedla.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnej pani Elżbiecie Węgrzynowicz 
Redaktorowi Naczelnemu gazetki, która poinformowała o wydaniu ostatniego, grudniowego, numeru. 
Zwróciła się z pytaniem do przedstawiciela WJPM: czy został już rozstrzygnięty przetarg na druk 
gazetki na 2018 rok? W odpowiedzi przedstawiciel WJPM poinformował, że przetarg jeszcze nie 
został rozstrzygnięty. W momencie otrzymania informacji, niezwłocznie powiadomi Radę.  
 
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 oświadczył, że Zarząd, pomiędzy sesjami, nie podjął 
żadnej uchwały i nie wydał opinii. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść Statutu omawiający obowiązującą 
procedurę w sprawie złożonej rezygnacji. W związku z tym, że Radna, pani Bożena Stradowska-
Adamska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady zaproponował, aby nie 
rozpatrywać wniosku o odwołanie, a wniosek o rezygnację rozpatrzyć na następnej sesji w lutym. Głos 
zabrała Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz pytając z jakiej przyczyny pojawił się taki punkt w 
porządku obrad? W odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że do WJPM wpłynął wniosek 
Radnych o odwołanie Radnej, pani Bożeny Stradowskiej-Adamskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej 
Rady. Odczytał treść rezygnacji oraz treść wniosku o odwołanie. Radni zgodzili się na rozpatrzenie 
rezygnacji na kolejnej sesji. 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu zespołu redakcyjnego 
gazetki „Nasze Krzyżowniki Smochowice”. 



Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie odczytał drugi akapit wniosku o odwołanie Radnej Bożeny Stradowskiej-
Adamskiej ze składu redakcyjnego gazetki „Nasze Krzyżowniki-Smochowice”. Głos zabrała Radna, 
pani Elżbieta Węgrzynowicz pytając jaki są powody odwołana? W odpowiedzi Przewodniczący Rady 
ponownie odczytał treść wniosku radnych. Mimo odczytania treści wniosku Radna, pani Elżbieta 
Wegrzynowicz ponownie zapytała o powody odwołania Radnej, pani Bożeny Stradowskiej-Adamskiej 
ze składu redakcyjnego. Nikt z obecnych nie udzielił odpowiedzi. Następnie Przewodniczący Rady 
zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  2. 
Uchwała nr LX/273/VII/2018 (załącznik nr 3).  
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2018 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie oddał głos przedstawicielowi WJPM prosząc o wyjaśnienie konieczności 
podjęcia uchwały o przedstawionej treści. W odpowiedzi przedstawiciel WJPM wyjaśnił, powody 
zwiększenia środków na zakup mebli. Ponieważ procedura przetargowa znacznie się przedłużyła, a 
złożona oferta przekroczyła wysokość środków przeznaczonych na zadanie. Natomiast w związku ze 
zmianą wysokości comiesięcznego czynszu zaistniała konieczność dołożenia środków celem 
zapewnienia opłaty za grudzień.  
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LX/274/VII/2018 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 10: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Radny, pan Radosław Sekulski zwrócił się z pytaniem czy nadal można wnosić zmiany  
do strefy uspokojonego ruchu. W odpowiedzi poinformowano, że wnioski można składać do ZDM. 
Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos panu Jarosławowi Rusinkowi, 
mieszkańcowi osiedla, który stwierdził, że mieszkańcy terenów, na których zamieszkuje, w jego 
odczucia jest zupełnie ignorowany przez Radę. Zwrócił się z pytaniem: dlaczego zadanie 
zatwierdzone przez Radę nie zostało zrealizowane – montaż 5 lamp na ul. Beskidzkiej. W odpowiedzi 
Radny, pan Marek Leśniak wyjaśnił, że zarządzającym oświetleniem ulicznym w Poznaniu jest ZDM 
lub  ENEA. W przypadku ul. Beskidzkiej zarządzającym jest ENEA. Z tego względu Rada Osiedla nie 
może przekazać środków miejskich do spółek skarbu państwa. Rada proponuje Miastu realizację 
różnych zadań w ramach budżetu Miasta. Zaproponował, aby mieszkańcy zwrócili się z pismem 
bezpośrednio do ENEI, a Rada może taki wniosek poprzeć. Radny, pan Witold Puchalski stwierdził, że 
dodatkowym problemem tego terenu jest brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
co dodatkowo komplikuje sprawę. Pan Jarosław Rusinek, poprosił Przewodniczącego Rady  
o odpowiedź na pismo, które zostało przesłane. Poprosił, żeby Rada zwróciła większą uwagę na ten 
teren. Radny, pan Witold Puchalski poinformował, że od czterech lat w budżecie Miasta umieszczany 
jest zadanie „Przebudowa węzła Koszalińska”. Wydaje się, że bez środków unijnych nic nie będzie 
można zdziałać. Dodatkowo brak mpzp dla tego terenu również utrudnia sprawę. Przewodniczący 
Rady zaproponował złożenie petycji mieszkańców do Prezydenta Miasta wraz z uchwałą Rady 
Osiedla popierającą prośbę mieszkańców.  

Punkt 11: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 20.30 


