
Protokół nr 79/2018  
LXXIX sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 17 grudnia 2018 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.10 w budynku Galerii 
Plakatu z okresu Socjalizmu, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, przy ulicy Słupskiej 62, piętro, 
Sala konferencyjna nr 1, stwierdził obecność 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. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie najbliższej sesji – 07.01.2019 
r., godz. 19.00. Przypomniał, że Rada kończy swoją kadencję w marcu przyszłego roku. W związku  
z tym ponowił prośbę, aby wszelkie propozycje projektów uchwał zostały złożone do 20.01.2019 
Następnie przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami.  
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski informując o zakończeniu realizacji zadań zaplanowanych  
w tym roku na terenie osiedla. Poinformował również o usunięciu dzikiego wysypiska na  
ul. Myśliborskiej.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Materiały zostały przesłane do druku, gazetka powinna ukazać się w terminie. 
  
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. 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński informując, że Zarząd nie podjął uchwał  
i nie wydał opinii. Ponadto poinformował o wizycie, na dyżurze 12.12.18 r., przedstawiciela Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej (kierownik wieży kontroli lotów), który zwrócił uwagę na sprawę 
zadymiania przez okoliczne posesje. Dym przedostaje się do pomieszczeń wieży i powoduje 
włączanie czujników alarmów przeciw pożarowych w tych pomieszczeniach, a co za tym idzie przerwy 
w pracy. W związku z tą sytuacją, Przewodniczący Zarządu wraz z Przewodniczącym Rady zostali 
zaproszeni, jutro, na rozmowę celem wypracowania wspólnych działań. 
  
Punkt 7: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Radny, pan Andrzej Dłutkowski, informując o spotkaniu noworocznym w Poznańskim 
Towarzystwie Cyklistów podsumowującym działalność w 2018 roku, na którym otrzymał 
podziękowanie dla Rady Osiedla za dotychczasową współpracę i za organizacje wyścigów w latach 
2017/2018.  
 
Punkt 8: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 19.30. 
 
 
 
 
 
 
Protokółowała 
(-) A. Rabczewska 


