
P R O T O K Ó Ł Nr 13/2020 
XIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 2 marca 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. 19:10. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady 
Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził obecność 
8 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. 
Brak. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja planowana jest na 6 kwietnia br. Poprosił 
radnych, którzy są wyznaczonymi przedstawicielami Osiedla do różnych działań o przygotowanie 
sprawozdań ze swojej działalności, by wszyscy radni byli na bieżąco ze sprawami Osiedla. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski poinformował, 
że jutro odbędzie się spotkanie w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawie zieleni przyulicznej, natomiast 
za tydzień odbędzie się spotkanie komisji. Przypomniał, że tworzona jest lista lokalizacji nowych 
koszy na śmieci. Dodał, że na bieżąco jest zgłaszana do ZDMu potrzeba naprawy ulic i chodników. 
Następnie poinformował, że dzisiaj odbyło się spotkanie w ZDM w sprawie realizacji zadań Osiedla, 
na którym otrzymano informację, że znacznie zmniejszyła się pula środków celowych będących 
do dyspozycji Osiedla, dlatego tylko jedno zadanie z tych wskazanych przez Osiedle będzie mogło 
być realizowane. Inne zadania zostały przez ZDM przyjęte, jednak wynikła również kwestia 
z niewykorzystanymi przez ZDM środkami w 2019 r., o których Zarząd Osiedla nie miał wcześniej 
żadnej informacji. Następnie poinformował, że inwestycja na ul. Leśnowolskiej została przesunięta 
w związku z pracami prowadzonymi przez gazownię. 
Pani Maria Najewska poinformowała, że brała udział w comiesięcznym przeglądzie obiektów 
sportowych i placów zabaw, w związku z czym przedstawiła kilka problemów: psy załatwiające swoje 
potrzeby na placu zabaw przy ul. Żuraszka, konieczność wymiany siatek na bramkach na dużym 
boisku, zakup 20 szt. siedzisk bez oparcia (10 niebieskich i 10 czerwonych), rozsadzenie krzewów 
bzu na placu zabaw przy ul. Architektów, co powoduje konieczność podlewania. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że spotkanie zespołu redakcyjnego odbędzie 
się 11 marca, a materiały są zbierane do 18 marca. 
 
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 oraz 
przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że 5 i 19 lutego odbyły się posiedzenia Zarządu, na których 
podjęto dwie uchwały w sprawie rekomendacji dla stowarzyszeń. Następnie poinformował, że Osiedle 
otrzymało odpowiedź od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zdrowia w sprawie dymu 
wydobywającego się z kominu Spółdzielni Inwalidów Inpol. Przewodniczący Zarządu poinformował 
również o pismach, które zostały wysłane do jednostek miejskich w sprawach bieżących. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 
O godz. 19:31 na sesję przybył p. Radosław Sekulski. Od tej pory w sesji brało udział 9 radnych. 
 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Zarządu omówił proponowane 
zmiany w planie. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. 
Wyniki głosowania: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XIII/69/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Geodezji i Katastru 

Miejskiego GEOPOZ o nazwanie skweru imieniem Leona Stróżczyńskiego i Wacława 
Kopydłowskiego. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Następnie udzielił głosu gościowi p. Karolowi 
Górskiemu, który jest autorem publikacji, stanowiącej załącznik do projektu uchwały. Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XIII/70/VIII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania 

o objęcie patronatem obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka i 31 rocznicy wyborów 
parlamentarnych z dnia 4 czerwca 1989 roku. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
9 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XIII/71/VIII/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta 

Poznania o objęcie patronatem obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka i 31 rocznicy 
wyborów parlamentarnych z dnia 4 czerwca 1989 roku. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
9 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XIII/72/VIII/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej 

o wprowadzenie Regulaminu użytkowania obiektu przy ulicy Maszewskiej. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnił, że do późnej nocy odbywały się tam 
spotkania, dlatego proponuje się wprowadzenie godzin otwarcia obiektu, co pozwoli Straży Miejskiej 
na egzekwowanie łamania tego zakazu. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że jest to kontynuacja 
uporządkowania tego terenu, po wcześniejszym założeniu monitoringu i ogrodzenia. 
 
O godz. 20:15 sesję opuścił p. Robert Radecki. Od tej pory w sesji brało udział 8 radnych. 
 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Wyniki 
głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 



Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XIII/73/VIII/2020 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta 

Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego 
w roku 2020. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Następnie wyjaśnił, że chodzi o wykreślenie 
z wykazu kąpielisk miejskich kąpieliska Kaskada, które nie jest ogólnodostępne. Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XIII/74/VIII/2020 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmian organizacji ruchu 

w ul. Słupskiej. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
8 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XIII/75/VIII/2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
14. Wolne głosy i wnioski. 
Mieszkanki ul. Białośliwskiej zgłosiły potrzebę zmiany w projekcie przebudowy tej ulicy w zakresie 
przeznaczenia niewykorzystanego fragmentu terenu pod miejsca parkingowe. Przewodniczący Rady 
przedstawił historię opracowania tego projektu, a także wyjaśnił, że jest możliwość odstępstw, jednak 
to nie będzie prosta sprawa. Wywiązała się dyskusja. Przewodniczący Zarządu poinformował 
o działaniach zespołu „Plażojada 2” oraz zespołu rowerowego. Przypomniał również 
o zaangażowaniu w organizację Smochy Festiwalu. 
 
15. Zamknięcie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:36 zamknął XIII sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    
 

  


