
P R O T O K Ó Ł Nr 11/2020 
XI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 13 stycznia 2020 r. 
Miejsce obrad – Filia nr 16 Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Muszkowskiej 1a. 

 
1. Otwarcie sesji, powołanie protokolanta, przedstawienie porządku obrad. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 19:06. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady 
Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził obecność 11 
radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano p. Katarzynę 
Kunicką, pracownika Oddziału Obsługi – Północ Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych 
Miasta. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 
do protokołu. Nikt nie wniósł uwag. 
 
2. Oświadczenia. 
Pan Henryk Lubawy poinformował, że będzie brał udział w spotkaniu zespołu ds. opracowania planu 
zrównoważonej mobilności miejskiej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag w tym temacie. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja odbędzie się 3 lutego br. Następnie 
poinformował, że jeśli radni zgłoszą jakieś wnioski do planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych to na następnej sesji będzie procedowany stosowny projekt 
uchwały. Przewodniczący Rady poinformował również, że 8 stycznia odbyły się w trakcie dyżurów 
radnych nieformalne konsultacje w sprawie organizacji ruchu na ul. Lemierzyckiej i Sułowskiej. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski przedstawił 
sprawy dot. dzikich wysypisk śmieci, montażu dwóch kamer monitoringu w rejonie skrzyżowania 
Santocka-Dąbrowskiego, a następnie ogrodzenia i prac naprawczych na placu zabaw przy 
pumptracku Maszewska-Myśliborska. Powiedział, że 23 stycznia odbędzie się spotkanie w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej i możliwe, że na następnej sesji Rada Osiedla pochyli się nad regulaminem dla tego 
terenu. Dodał, że jest obszerna korespondencja mailowa z mieszkańcami, którzy poruszali m.in. 
tematy lokalizacji koszy na śmieci, specjalnych pojemników na psie odchody, lustra drogowego przy 
ul. Wejherowskiej. Następnie poinformował, jakie działania zostały podjęte przez jednostki miejskie 
w związku z interwencjami Osiedla. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że następna gazetka ukaże się na wiosnę, 
do marca zbierane będą materiały. Przewodniczący Rady rozdał redaktorom czasopisma aktualne 
legitymacje prasowe. 
 
6. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku 

z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr II/6/VIII/2019 Rady Osiedla. 
Brak. 
 
7. Prezentacja wstępnej koncepcji Zakładu Lasów Poznańskich zagospodarowania terenu 

po byłej szkółce leśnej w Krzyżownikach. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi Zakładu Lasów Poznańskich p. Łukaszowi 
Antoszowi, który przedstawił zakres planowanych prac w ramach dwóch etapów koncepcji 
zagospodarowania ww. terenu. Przewodniczący Zarządu i p. H. Lubawy zwrócili uwagę na fakt 
dostępności baterii zlokalizowanych w tym miejscu. Pan Radosław Sekulski poruszył temat struktury 
przyszłego zalesienia. Następnie p. Andrzej Dłutkowski zapytał czy ZLP szuka strategicznego 
inwestora pojedynczego czy to mają być branżowi inwestorzy, na co przedstawiciel ZLP 
odpowiedział, że na ten moment mają kontakt z jednym inwestorem. Przewodniczący Rady zapytał 
o brakujące środki, na co przedstawiciel ZLP odpowiedział, że trwają rozmowy z Miastem. Pan 
R. Sekulski zapytał czy to jest teren kontrolowany przez nadleśnictwo jeśli chodzi o zwierzynę. 
Przedstawiciel ZLP odparł, że populacją zwierzyny zajmują się koła łowieckie. 
 



8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 
organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Zarządu omówił proponowane 
zmiany w planie finansowym. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło 
udział 11 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 11, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XI/63/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla członków Zarządu Osiedla. 
Przewodniczący Rady poinformował, że nastąpiła korekta tytułu projektu uchwały polegająca na tym, 
że słowo „Zarządu” zmieniło się na „organów”. Następnie odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 11, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XI/64/VIII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
10. Wolne głosy i wnioski. 
Pan A. Dłutkowski poinformował, że będzie brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Komisariat 
Policji i poprosił, by radni zgłaszali do niego uwagi odnośnie bezpieczeństwa na terenie Osiedla, które 
mógłby na tym spotkaniu przekazać. Pani Maria Najewska zauważyła, że wycięto część krzewu przy 
ul. Słupskiej przy skręcie z ul. Kociewskiej, ale być może potrzebne będzie lustro przy wyjeździe 
z ul. Kociewskiej w ul. Słupską skierowane w kierunku wiaduktu, ponieważ nie widać nadjeżdżających 
z lewej strony. Pan Eugeniusz Gąsiorek poinformował, że Poznańskie Towarzystwo Cyklistów 
chciałoby zorganizować 23 maja wyścig i zaprosić Radę Osiedla do współpracy. Przewodniczący 
Rady zwrócił się do radnych, aby do następnej sesji zastanowili się czy będą mogli włączyć się 
w pomoc przy organizacji tego wyścigu. Pan A. Dłutkowski poruszył temat lokalizacji progów 
spowalniających na ul. Słupskiej.  
 
O godz. 20:07 sesję opuścił p. Robert Radecki. Od tej pory w sesji brało udział 10 radnych. 
 
Pan H. Lubawy ponownie poprosił o zgłaszanie ewentualnych propozycji do planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej. Następnie zasygnalizował temat biegu organizowanego corocznie przez 
sąsiednią gminę, który w całości odbywa się na terenie Poznania, co trochę utrudnia ruch na terenie 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. Obecny na sesji mieszkaniec Osiedla zwrócił się do radnych 
z pytaniem dotyczącym możliwości zmian w dokumentacji projektowej w zakresie obniżenia 
krawężnika przy wjeździe na miejsca parkingowe. Przewodniczący Zarządu poprosił o maila w tej 
sprawie, ponieważ będzie w najbliższym czasie spotkanie z wykonawcą i z PIMem, więc będzie 
możliwość poruszenia tej sprawy.  
 
11. Zamknięcie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:16 zamknął sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 


