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PROTOKÓŁ Nr 28/2021 
XXVIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 22 marca 2021 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. 19:16. 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. Ewę Szczepańską, pracownika Oddziału Obsługi Północ Wydziału Wspierania 
Jednostek Pomocniczych Miasta. 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 
do protokołu. Uzupełnienie porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
2. Oświadczenia. 
Brak. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował: 
 kolejne sesje Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice planowane są na 12 kwietnia i 10 maja 

2021 r.; 
 15.03.2021 r. wyłożony został protokół z sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 1 marca 2021 r.; 
 korespondencja wpływająca na skrzynkę e-mail Osiedla przesyłana była na skrzynki radnych; 
 mijają 2 lata od zakończenia działalności Rady poprzedniej kadencji. Rada Osiedla jest  

na półmetku kadencji w związku z czym Przewodniczący Rady poprosił radnych  
o przygotowanie na sesję kwietniową informacji z poczynionych działań na podstawie 
przydzielonych kompetencji; 

 planowane jest kolejne zdalne spotkanie osiedlowców „Urząd bez tajemnic”. 
 
O godz. 19.23 na sesję przybył p. Radosław Sekulski. Od tej pory w sesji brało udział  
9 radnych. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że wysłane zostały pisma dotyczące m.in. uporządkowania osiedla po zimie: pasy 
drogowe, dzikie wysypiska. Wysłane zostały pisma o kontrolę słupów energetycznych oraz 
 o zamontowanie dodatkowej lampy, w najbliższym czasie planowane jest wyrównanie dróg 
gruntowych. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że gazetka wydana została w terminie. 
 
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 p. W. Puchalski poinformował: 
 Zarząd Osiedla podjął uchwałę nr 17/VIII.2021 w sprawie wynajmu boiska do piłki nożnej; 
 trwają rozmowy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w sprawie 

rozbudowy monitoringu; 
 Zarząd Osiedla wysłał pismo do ZDM ze wskazaniem lokalizacji nowych koszy na śmieci; 
 Zarząd Osiedla przygotuje dla ZDM listę dziur w jezdniach po zimie; 
 Zarząd dostrzega coraz większą aktywność mieszkańców m.in. w kwestii dbania o porządek. 
 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 14 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Leśnowolskiej 35, i nadania mu statutu. 
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Przewodniczący Rady omówił przebieg spotkania z mieszkańcami w sprawie propozycji 
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14. Argumenty mieszkańców zostały wysłuchane 
i wzięte pod uwagę. Na tej podstawie proponuje się negatywne zaopiniowanie projektu uchwały. 
Pan Andrzej Dłutkowski powiedział, że jest zwolennikiem utworzenia Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego, ponieważ w Poznaniu funkcjonują tego typu placówki, a ta placówka ma warunki 
do połączenia szkoły i przedszkola. 
Pan Maciej Bedyński powiedział, że niezależne zarządzanie jest lepsze. Argumenty rodziców 
przemawiające przeciw połączeniu ujęte zostały w uzasadnieniu do uchwały. 
Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała Rady Osiedla miała zawierać obawy mieszkańców. 
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 7, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 2. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXVIII/109/VIII/2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 

zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Polanowskiej w Poznaniu. 
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 XXVIII/110/VIII/2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta 

Poznania w sprawie nazwania skweru imieniem Wacława Kopydłowskiego i Leona 
Stróżczyńskiego. 

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 XXVIII/111/VIII/2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla członków Zarządu Osiedla.  
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 XXVIII/112/VIII/2021 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich 

o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok. 
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 XXVIII/113/VIII/2021 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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11A. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 
zbycia nieruchomości miejskich położonych na terenie likwidowanego ROD 
Zjednoczeni w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Żuraszaka. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
8 radnych (jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu). Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXVIII/114/VIII/2021 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
12. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Zarząd Transportu Miejskiego zareagował na pismo 
ws. przeglądu infrastruktury przystankowej na Osiedlu, m.in. wymieniane są kosze, ławki  
na przystankach, co bardzo cieszy. 
 
13. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:31 zamknął XXVIII sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
 
Protokolant                   Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Ewa Szczepańska                           Przemysław Polcyn 
 


