Protokół nr 64/2018
LXIV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
z 26 marca 2018 r.
Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.05 w siedzibie Rady
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, 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. Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad
poprzez dodanie po pkt 5 dodać pkt 5a o treści: Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w regulaminie
Rady Osiedla.
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 12 radnych.
Za
11,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
1.
Punkt 2: Oświadczenia.
Oświadczenie złożyła Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska.
Punkt 3: Komunikaty.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie najbliższej sesji (9.04.o godz.
19.00). Następnie omówił korespondencję, która wpłynęła do Rady.
O godz. 19.20 na sesję przybył Radny, pan Andrzej Dłutkowski.
Punkt 4: 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 żadnej uchwały i
nie wydał opinii.
Punkt 5: 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.
Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska zwróciła się z pytaniem: na jakie zadanie będą
wydatkowane środki? W odpowiedzi przedstawiciel WJPM poinformował, że środki zostaną
umieszczone w planie Estrady Poznańskiej i najprawdopodobniej będą wydatkowane na organizację
festynu SMOCHY FESTIWAL. Decyzja co do dokładnego sprecyzowania usługi pozostaje w gestii
Zarządu Osiedla. Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 13 radnych.
Za
11,
Przeciw
2,
Wstrzymało się
0.
Uchwała nr LXIV/291/VII/2018 (załącznik nr 3).
Punkt 5a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Osiedla.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Następnie Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska poprosiła o wyjaśnienie proponowanej zmiany
poprzez odczytanie treści §36 Regulaminu Rady. Treść odczytał Radny, pan Andrzej Dłutkowski.
Następnie glos zabrał Radny, pan Maciej Bedyński, który stwierdził, że dodanie ust. 6 do §36
porządkuje zasady zwoływania Komisji. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn
zarządził przeprowadzenie głosowania.
Głosowało 13 radnych.
Za
13,
Przeciw
0,
Wstrzymało się
0.
Uchwała nr LXIV/292/VII/2018 (załącznik nr 4).
Sesję opuścili Radni, pan Maciej Bedyński i pan Radosław Sekulski.
Punkt 6: Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o prośbie Radnego, pana Marka
Leśniaka w sprawie opublikowania pisma z WOŚ dotyczącego cieku Krzyżanka. Ustalono, że pismo
zostanie opublikowane na stronie Osiedla i Rada będzie oczekiwać na wnioski od mieszkańców do
30.03.2018r. Następnie oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, który poinformował o
comiesięcznym spotkaniu w Policji. Wszystkie zgłoszenia zostały przekazane Policji. W kwietniu w
dniach 7-14 i 21.04, w godz.9.30-10.30 na parkingu przy ul. Braniewskiej będzie ustawiony kontener
na bioodpady. Dodatkowy komunikat ukarze się na stronie radnych Osiedla. Następnie głos zabrała
pani Bożena Siekańska-Żłobińska, która poinformowała o spotkaniu Koalicji Antysmogowej z
Przewodniczącym RM, panem Grzegorzem Ganowiczem oraz o najbliższym, czwartkowym (29.03)
spotkaniu Koalicji Antysmogowej. Głos zabrał Radny, pan Radosław Sekulski, który poprosił o
materiały z poprzednich spotkań Doraźnej Komisji ds. Budowy Osiedlowego Domu Kultury.
Zaproponował członkowi Komisji Radnej, pani Elżbiecie Węgrzynowicz dołączenie do złożenia
wniosku o zwołanie w najbliższym czasie posiedzenia Komisji. W związku ze złożeniem ustnie przez
członków wniosku, Przewodnicząca Doraźnej Komisji, Radna pani Bożena Stradowska-Adamska
zaproponowała, aby Komisja spotkała się w najbliższą środę o godz. 18.00. Przewodniczący Rady
przypomniał, iż w środy o godz. 18.00 odbywa się dyżur Radnych, a o godz. 19.00 spotkanie Zarządu.
Poprosił Przewodniczącą Komisji o wyznaczenie innego terminu. Przewodnicząca, pani Bożena
Stradowska-Adamska zaproponowała, aby Komisja spotkała się po świętach. Następnie
Przewodniczący Rady oddał głos mieszkańcowi osiedla panu Lechowi Sowińskiemu, który zwrócił się
z pytaniem: na jakim etapie jest sprawa zamknięcia ul. Biskupińskiej? W odpowiedzi Przewodniczący
Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o spotkaniu, w tej sprawie z Zastępcą Prezydenta
Miasta, panem Maciejem Wudarskim. Na spotkaniu ustalono, że Pan Prezydent, w najbliższym
czasie, prześle do Rady, trzy propozycje rozwiązania problemu. Poinformował również o badaniach
wykonanych na zlecenie ZDM dotyczących natężenia ruchu na ul. Biskupińskiej. Wynika z nich, że w
szczytowych godzinach przejeżdża ok.1300 pojazdów na godzinę. Padła również, ze strony
Prezydenta M. Wudarskiego, propozycja spotkania z RO Strzeszyn, który ma inną propozycję
rozwiązania ruchu na ul. Biskupińskiej. Najprawdopodobniej spotkanie będzie musiało się odbyć.
Radny, pan Andrzej Dłutkowski stwierdził, że mieszkańcy Strzeszyna będą przeciwni zamknięciu ulicy.
Radny, pan Witold Puchalski stwierdził, że Osiedlu Strzeszyn udało się uzyskać lepsze rozwiązania w
sprawie węzła Koszalińska co daje nam dodatkowe argumenty. Następnie zwrócił się z pytaniem do
Radnej, pani Elżbiety Węgrzynowicz dlaczego w tym numerze nie ukarze się informacja o punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej? Stwierdził, że jest to istotna informacja dla mieszkańców. W
odpowiedzi Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz poinformowała, że przygotowała tekst w tej sprawie i
roześle wszystkim radnym do zapoznania. Dodała również, iż pogłębiła wiedzę dotyczącą punktów
nieodpłatnych porad prawnych i z informacji które uzyskała wynika, że nie każdy mieszkaniec się do
tej pomocy kwalifikuje. W związku z tym jako Redaktor naczelny gazetki podjęła decyzję o nie
publikowaniu w najbliższym numerze takiej informacji. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold
Puchalski przypomniał, iż na poprzedniej sesji (19.03) był poruszany temat umieszczenia informacji o
punkcie nieodpłatnych porad prawnych. Pani Redaktor naczelna poinformowała wtedy, że ma
przygotowany ten tekst i postara się umieścić go w tym numerze.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy mówców
(na podstawie §11), następnie odczytał listę mówców, poprosił chętnych o dopisanie się do listy
i zarządził przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem.
Głosowało 11 radnych
Za
10,
Przeciw
1,
Wstrzymało się
0.
Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz poprosiła Przewodniczącego Rady o zaprezentowanie całości
gazetki. Zapytała Radnego, pana Witolda Puchalskiego jaki materiał usunąłby z gazetki? Głos zabrał
Radny, pan Witold Puchalski, stwierdzając, że idea powstania punktu ma na celu, między innymi,
udzielenie informacji zainteresowanemu np. do kogo może się zgłosić w interesującej go sprawie.
W odpowiedzi na zadane pytanie stwierdził, że można było zmniejszyć ilość zdjęć zaproponowanych
do numeru i wtedy informacja w ramce by się zmieściła. Głos zabrał Radny, pan Robert Błoszyk, który
odniósł się do jakości i formy przygotowanych do druku materiałów przez Redaktora naczelnego
gazetki. Następnie głos zabrała radna, pani Dorota Matkowska stwierdzając, że w związku z tym, że
nie była obecna na ostatnich spotkaniach Zespołu Redakcyjnego niejednokrotnie zwracała się do Pani
Redaktor naczelnej z prośbą o udostepnienie ustaleń podjętych na spotkaniach. Do dnia dzisiejszego
nie otrzymała żadnej informacji. Ponowiła swoją prośbę o przesłanie ustaleń z zebrania Zespołu
redakcyjnego drogą mailową. Stwierdziła, że sesja nie jest miejscem na ustalenia co do wydruku
gazetki od tego są spotkania Zespołu Redakcyjnego. Glos zabrała Radna, pani Hanna Górzna-

Kamińska zwracając się z pytaniem: na jaki okres jest przewidziane działanie punktu o nieodpłatnej
porady prawnej?.
Punkt 7: Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.30.

