
 
P R O T O K Ó Ł Nr 23/2020 

XXIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 
z 19 listopada 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. 19:04. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący 
Rady Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził 
obecność 10 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 kolejna sesja planowana jest na 7 grudnia br., a następna 
na 4 stycznia 2021 r. Przypomniał, że jutro o godz. 12:00 kończy się głosowanie w ramach 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Brak. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. Witold Puchalski powiedział, że do końca listopada będą zbierane 
materiały do kolejnego wydania. 
 
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 dot. wynajmu boiska 
przy ul. Braniewskiej w 2021 roku. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 

środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola 
nr 14 na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo, które wpłynęło w tej sprawie od Przedszkola wraz 
z załączonym pismem Wydziału Oświaty, a następnie odczytał projekt uchwały.  
 
O godz. 19:13 do sesji dołączyła p. Maria Najewska. Od tej pory w sesji brało udział 11 radnych. 
 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wyniki 
głosowania: 
- za – 11, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXIII/97/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
8. Wolne głosy i wnioski. 
Brak. 
 
 
 
 



9. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19:18 zamknął XXIII sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    


