Protokół nr 63/2018
LXIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
z 19 marca 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, stwierdził obecność 11 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. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, który
zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt 7 pkt 7a o treści: wniosek do Zarządu
Dróg Miejskich o zmianę lokalizacji znaku zakazu postoju. Następnie Przewodniczący Rady zarządził
przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 11 radnych.
Za
11,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
0.
Punkt 2: Oświadczenia.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnej, pani Bożenie StradowskiejAdamskiej, która oświadczyła, że z dniem 19.03.2018 r. składa rezygnację z funkcji Przewodniczącej
Doraźnej Komisji ds. budowy Osiedlowego Domu Kultury, dodając, że nadal wyraża gotowość pracy
w Komisji. Następnie głos zabrała Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz, która odczytała treść pisma
skierowanego do Przewodniczącego Rady (treść w załączniku nr 3). Poinformowała, że pismo zostało
przesłane do wszystkich radnych w formie elektronicznej. Następnie przekazała przedstawicielowi
WJPM kopie pisma, prośbą o przekazanie do wiadomości Dyrektorowi WJPM oraz
Przewodniczącemu RMP.
Punkt 3: Komunikaty.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, iż kolejne sesje planowane są na
09.04.2018 r. i 07.05.20189 r. o godz.19.00. Poinformował o posiedzeniu Komisji Oświaty
i Wychowania Rady Miasta (15.03 br.) na którym omawiany był temat znany członkom Rady Osiedla
czyli sprawa wprowadzenia jednej zmiany w Szkole Podstawowej nr 57. Petycja została złożona przez
grupę rodziców. Następnie omówił treść korespondencji, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami.
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla.
Głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski informując o udziale w posiedzeniu Komisji Oświaty
i Wychowania Rady Miasta, na którym była omawiane petycja mieszkańców w sprawie wprowadzenia
jednej zmiany w SP nr 57. Stwierdził, że Komisja nie podjęła żadnego stanowiska i postanowiła
przekazać sprawę do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Następnie poinformował o zbliżającym się
comiesięcznym spotkaniu w Komendzie Poznań Jeżyce. Dodał również, że została przydzielona na
teren osiedla strażniczka miejska. W okresie 13-14.04. odbędzie się na terenie osiedla akcja „Czysty
Poznań, wspólna sprawa”. Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Radnemu, panu Robertowi
Błoszykowi, który poinformował o spotkaniu zespołu ds. zagospodarowania Ośrodka Policyjnego przy
ul. Chojnickiej. Spotkanie zespołu odbyło się 9.03.2018 r. na terenie Ośrodka
i miało na celu między innymi zapoznanie się aktualnym stanie budynków. W najlepszym stanie jest
hala sportowa, część nadaje się do wyburzenia, pozostałe budynki po przeprowadzeniu drobnych
remontów można oddać do użytku. Następne spotkanie zespołu ma się odbyć w kwietniu.
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
Głos zabrała Redaktor Naczelna, Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz, informując, że została wybrana
drukarnia i gazetka powinna ukazać się w planowanym terminie. Następnie zwróciła się
z pytaniem do Przewodniczącego Rady, pana Przemysława Polcyna czy podjął decyzję w sprawie
przesłanego materiału. Stwierdziła, że materiał jest zbyt obszerny i zajmie ponad dwie strony gazetki.
Zaproponowała w korespondencji emailowej skrócenie wstępu artykułu. W odpowiedzi
Przewodniczący Rady stwierdził, że wolałby nie zmniejszać przesłanego materiału, można np. zmienić
wielkość czcionki, co pozwoli na zmniejszenie zajmowanego miejsca. Następnie głos zabrał Radny,
pan
Witold
Puchalski
stwierdzając,
że
całość
materiału
powinna
znaleźć
się
w gazetce. Tematy ujęte w artykule są istotne dla całego osiedla. Odpowiedzi na zadane w tym
artykule pytania znajdą się w następnym numerze. Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz stwierdziła, że
nie ma uwag do zawartości merytorycznej materiału tylko do długości artykułu. Następnie głos zabrał
Radny, pan Robert Błoszyk, który zwrócił się z pytaniem do Radnej, pani Elżbiety Węgrzynowicz: czy
otrzymała
jego
artykuły
na
temat
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przy
ul.
Hangarowej?

W odpowiedzi Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz stwierdziła, że przejrzała zawartość swojej
skrzynki i nie nalazła tych artykułów. Poprosiła Radnego, pana Roberta Błoszyka o ponowne
przesłanie materiału. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn stwierdził, że
zaproponowany przez niego materiał nie musi ukazać się w tym numerze, może być ujęty
w następnym, ale powinien być umieszczony w całości, bez zmian. Następnie ponownie głos zabrała
Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz, która odniosła się do zapytania skierowanego emailem przez
Radnego, pana Witka Puchalskiego: czy w najbliższym numerze ukarze się informacja
o nieodpłatnym punkcie porad prawnych, który od stycznia działa na naszym osiedlu? W odpowiedzi
Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz stwierdziła, że informacja jest przygotowana, ale wszystko zależy
od ilości materiału zaplanowanego do umieszczenia w numerze. Zaproponowała usunięcie swojego
tekstu i umieszczenie w całości tekstu Przewodniczącego Rady.
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 od ostatniej sesji nie wydał
żadnej opinii i nie podjął uchwały. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poprosił
Przewodniczącego Zarządu o zebranie materiału dotyczącego sposobu wydatkowania środków
przekazanych przez Radę do Wydziałów UM (małe granty).
Punkt 7: 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 głos zabrała Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska zwracając się
z pytaniem na jakie zadanie środki zostaną przekazane? W odpowiedzi przedstawiciel WJPM
poinformował z jakiego powodu Zarząd rezygnuje z realizacji zadania i przenosi środki na nowe
zadanie. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził przeprowadzenie
glosowania głosowania.
Głosowało 11 radnych.
Za
11,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
0.
Uchwała nr LXIII/289/VII/2018 (załącznik nr 4).
Punkt 7a: Rozpatrzenie uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o zmianę
lokalizacji znaku zakazu postoju.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało11 radnych.
Za
11,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
0.
Uchwała nr LXIII/290/VII/2018 (załącznik nr 5).
Punkt 8: Wolne głosy i wnioski.
Głos zabrała Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska zwróciła się do Radnego, pana Witolda
Puchalskiego z pytaniem: czy na spotkaniu Komisji Oświaty i Wychowania RM był obecny jako osoba
prywatna czy jako przedstawiciel Rady Osiedla? A jeśli jako przedstawiciel Rady Osiedla to jakie
stanowisko zajął w sprawie dwuzmianowości w SP 57? W odpowiedzi Radny, pan Witold Puchalski
przypomniał, że jest członkiem, między innymi, Komisji Oświaty Rady Osiedla i z tej racji bywa na
spotkaniach różnych Komisji Rady Miasta, a także na sesjach RM jako przedstawiciel Rady Osiedla.
Na spotkaniu Komisji Oświaty zajął stanowisko jako Radny, Witold Puchalski informując członków
Komisji, że temat ten był poruszany na sesji Rady Osiedla, przytoczył również interpelację Radnego
Rady Miasta, pana Michała Boruczkowskiego w tej sprawie.
Punkt 9: Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady o godz. 20.30.
Przewodniczący Rady Osiedla
(-) Przemysław Polcyn
Protokółowała
(-) A. Rabczewska

