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PROTOKÓŁ Nr 35/2021 
XXXV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 23 sierpnia 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. 19:04. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący 
Rady Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził 
obecność 9 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta 
powołano p. Ewę Dopieralską, pracownika Oddziału Obsługi Północ Wydziału Wspierania 
Jednostek Pomocniczych Miasta. 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 
do protokołu. 
 
2. Oświadczenia. 
Brak. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejne sesje Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 
planowane są na 6 września i 4 października 2021 r. Wskazał, że jako wnioskodawca projektu 
PBO 2021, otrzymał projekt wybiegu dla psów przy ul. Starogardzkiej z uwagami Zarządu 
Zieleni Miejskiej i poprosił radnych o przesyłanie swoich uwag, które zostaną zebrane 
i przekazane pismem do ZZM. Następnie poinformował, że korespondencja była przekazywana 
na bieżąco. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował o piśmie Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce o tym, że do końca roku w rejonie 
ul. Słupskiej i sklepu Żabka będą prowadzone działania związane z wyeliminowaniem zagrożeń 
związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Podobne pismo dot. terenu 
placu zabaw przy ul. Żuraszka. Następnie wskazał, że w ubiegłym tygodniu na dyżurze Rady 
pojawił się patrol Straży Miejskiej. Wskazał również, że trwają obecnie inwestycje na ulicach 
Trzebiatowskiej na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej oraz nastąpiło przekazanie terenu 
na ulicach Mrowińskiej i Przybrodzkiej. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że materiały do kolejnego numeru 
należy zgromadzić do 25-26 września. 
 
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 od ostatniej sesji nie odbyło się żadne posiedzenie 
Zarządu, ale były wysłane pisma dot. wyścigu kolarskiego i sprawy związane z jego organizacją 
są w toku. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i wobec braku uwag zarządził głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki głosowania: 

- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr XXXV/133/VIII/2021 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania uproszczonej oferty 

realizacji zadania publicznego pt. „Udzielenie pierwszej pomocy w przestrzeni 

publicznej przez zakup defibrylatora ratunkowego AED dla Osiedla wraz 

z przeszkoleniem mieszkańców w obsłudze”. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przedstawił uproszczoną ofertę na realizację 

zadania. Wobec braku uwag zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. 

Wyniki głosowania: 

- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr XXXV/134/VIII/2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt ul. Dziwnowskiej został wzbogacony 
o modernizację sieci energetycznej w ramach budowy ulicy i w najbliższym czasie odbędzie się 
spotkanie z częścią mieszkańców, których dotyczy ta przebudowa. Przekazał również, 
że budowa brakującego odcinka ul. Białośliwskiej przeciągnie się z uwagi na zaplanowaną 
przez spółkę PSG wymianę infrastruktury gazowej na listopad. 
 
10. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19:25 zamknął XXXV sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
 
 
Protokolant         Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Ewa Dopieralska       Przemysław Polcyn 
 


