
P R O T O K Ó Ł Nr 15/2020 
XV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 25 maja 2020 r. 
odbytej w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

 
1. Otwarcie sesji, powołanie protokolanta, przedstawienie porządku obrad. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 19:09. 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 oraz uzupełnienie porządku obrad, które stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. Nikt nie wniósł uwag. 
 
2. Oświadczenia. 
Brak. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja planowana jest na 1 czerwca br. Sesja 
budżetowa planowana jest na 6 lipca, a na sesji dwa tygodnie wcześniej tj. 22 czerwca, Zarząd 
Osiedla przedstawi radnym projekt planu wydatków. Następnie poinformował, że od środy 20 maja 
zostały uruchomione dyżury dla mieszkańców w formie zdalnej. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski poinformował, 
że otrzymano odpowiedzi od Zarządu Dróg Miejskich w sprawie remontu chodnika w ul. Wirskiej, 
oświetlenia ul. Biskupińskiej oraz w sprawach bieżących napraw zgłaszanych przez Osiedle. 
Przekazał również informację o piśmie otrzymanym od Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa w sprawie nasadzeń kompensacyjnych, które mają być dokonane na terenie 
Osiedla. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że do środy 27 maja zbierane są materiały 
do drugiego numeru. Następnie dyskutowano o artykułach, które będą zamieszczone w gazetce. 
 
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 Zarząd Osiedla podjął uchwałę w temacie wynajmu 
boiska do piłki nożnej przy ul. Braniewskiej. Wyjaśnił, że dzięki temu będzie można uzyskać środki 
na utrzymanie obiektu. Następnie poinformował, że w piątek 22 maja zostały zabrane z siedziby stare 
krzesła przeznaczone do likwidacji oraz że niebawem odbędzie się remont podłogi. 
 
7. 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 i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
8 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XV/77/VIII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia listy zadań 

priorytetowych w zakresie budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023. 
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 XV/78/VIII/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
8A.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla 

przebudowy ul. Architektów w Poznaniu. 
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 XV/79/VIII/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi WZKiB p. Maciejowi Kubiakowi, który 
przedstawił kwestię zagrożenia ze strony dzikich zwierząt. Powiedział, że 29 maja ma odbyć się 
spotkanie wydziałów UMP w tej sprawie. Przedstawił kwestie finansowe oraz zaproponował, by rady 
osiedli partycypowały w kosztach ponoszonych na działalność pogotowia do spraw usuwania 
zagrożenia ze strony dzikich zwierząt. Następnie radni dyskutowali o możliwościach dofinansowania 
tej działalności WZKiB.  
Pan Andrzej Dłutkowski poruszył temat zatrudnienia nowej osoby na stanowisku kierownika Filii  
nr 16 Biblioteki Raczyńskich oraz namiotu przy ul. Braniewskiej, który ciągle jest na stanie szkoły. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że namiot jest w zarządzie szkoły, ale teren pod nim już nie, dlatego 
wymaga to rozmów z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami.  
Przewodniczący Zarządu powiedział, że w regulaminie pumptracku jest zapis, że obowiązkowe jest 
używanie kasku. Poinformował, że trwają tam teraz prace porządkowe.  
Przewodniczący Rady poinformował, że na środowym dyżurze radni będą rozmawiać na temat 
projektu stałej organizacji ruchu na ul. Maszewskiej, Człuchowskiej i Gorajskiej. 
 
10. Zamknięcie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:15 zamknął XV sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    
 

  


