
P R O T O K Ó Ł Nr 16/2020 
XVI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 1 czerwca 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. 19:06. 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 z powodu późniejszego terminu przekazania naliczeń sesja, 
która była planowana na 22 czerwca br. prawdopodobnie się nie odbędzie. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski poinformował, 
że Ryneczek jest po częściowym odbiorze, w piątek została dopuszczona nowa organizacja ruchu. 
W związku z tym, że było dużo uwag prace jeszcze trwają. Następnie poinformował, że remont 
chodnika ul. Wirskiej będzie realizowany do wyczerpania środków celowych. Powiedział, że Osiedle 
otrzymało w formie mailowej informację dot. zakresu koszenia traw. Zarząd Dróg Miejskich w ramach 
bieżącego utrzymania wykona równanie ul. Czerskiej, Karsińskiej, odcinka łączącego ul. Tucholską 
z ul. Pelplińską, gruntowego odcinka ul. Pelplińskiej oraz uzupełnienie ubytków w ul. Skarszewskiej 
i Architektów, a także prace naprawcze ul. Olsztyńskiej. Nie zostało jeszcze wykonane równanie 
pobocza ul. Pniewskiej. Poinformował, że niektóre dzikie wysypiska śmieci zostały usunięte. 
 
O godz. 19:15 do sesji dołączył p. Maciej Bedyński. Od tej pory w sesji brało udział 9 radnych. 
 
Pan Radosław Sekulski zwrócił uwagę na problem związany z zielenią sąsiadującą z miejscem 
parkingowym w ramach inwestycji „Ryneczek”. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poprosił, żeby do środy zostały wysłane wszystkie zaległe 
artykuły. Poinformował, że w gazetce znajdą się ogólne informacje odnośnie imprez planowanych 
do realizacji na terenie Osiedla. 
 
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 odbędzie się remont siedziby, a następnie dawnego 
pomieszczenia pielęgniarek. Dodał, że na razie zostaną utrzymane dyżury on-line. Następnie 
poinformował, że przyszło pismo z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w sprawie 
zabezpieczenia nagrania z kamer monitoringu przy ul. Myśliborskiej oraz pismo ze Straży Miejskiej 
w sprawie ilości przeprowadzonych kontroli spalania w piecach. Zostały zamontowane dwie ławki 
przy ul. Architektów. Przewodniczący Zarządu przedstawił, że wysłano pisma do Zarządu Dróg 
Miejskich w sprawie oznakowania odcinka gruntowego ul. Gniewskiej oraz demontażu słupa 
na ul. Kołobrzeskiej. 
 
7. Wolne głosy i wnioski. 
Pani Maria Najewska poinformowała, że odbył się comiesięczny odbiór prac utrzymaniowych 
na terenie boiska i placów zabaw. Poinformowała również, że rozpoczął się konkurs „Zielony Poznań” 



i zaproponowała, by radni zachęcali mieszkańców do zgłoszenia się. Pan R. Sekulski poruszył temat 
konieczności noszenia kasku podczas korzystania z pumptracku przy ul. Maszewskiej.  
 
O godz. 19:34 do sesji dołączyła p. Dorota Matkowska. Od tej pory w sesji brało udział 10 radnych. 
 
Pan R. Sekulski zaproponował, by przy pumptracku pojawił się piktogram odnoszący się 
do obowiązku noszenia kasku. 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że trwają prace w ramach zespołu Plażojada i powstają wiaty 
przy plażach. 
 
8. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19:39 zamknął XVI sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    
 

  


