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PROTOKÓŁ Nr 51/2022 
LI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 5 września 2022 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 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. 
 
O godz. 19:13 do sesji dołączył p. Zygmunt Pawlik. Od tej pory w sesji brało udział 10 radnych. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował, że: 
 kolejne sesje Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice planowane są na 3 października 

i 7 listopada 2022 r. i może jeszcze zostanie zwołana sesja we wrześniu ze względu 
na opiniowanie projektów PBO; 

 25 sierpnia 2022 r. zostały wyłożone protokoły z sesji Rady Osiedla, które odbyły się 18 lipca  
i 1 sierpnia 2022 r.; 

 przekazał do Miejskiego Inżyniera Ruchu korespondencję dotyczącą tematu stałej organizacji 
ruchu na ul. Łebskiej na odcinku od ul. Sianowskiej do ul. Słupskiej i wyznaczenia miejsc 
parkingowych; 

 pożegnał  i podziękował za współpracę dotychczasowemu opiekunowi Osiedla p. Ewie 
Szczepańskiej; 

 przywitał p. Rafała Leszczyńskiego – prezesa fundacji Wielkopolska Pracownia Pomysłów; 
 korespondencja wpływająca na skrzynkę osiedlową przesyłana była radnym na bieżąco. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że: 
 trwa remont fragmentów chodnika na ul. Dąbrowskiego oraz pobocza ul. Santockiej; 
 jutro odbędzie się otwarcie ofert na budowę ul. Białośliwskiej; 
 w związku z zaoszczędzonymi środkami Zarząd Dróg Miejskich zaproponował wypełnienie 

kostka klinów na ul. Łebskiej w części od ul. Sianowskiej do ul. Słupskiej; 
 w weekend 16-18 września odbędzie się akcja sprzątania świata; worki będą rozprowadzane 

w trakcie środowego dyżuru i w sobotę 17.09; 
 po piśmie do Policji przyszła wnikliwa analiza zdarzeń, do których dochodzi na terenie Osiedla; 
 15 września odbędzie się wizytacja komisji grantowej; 
 w tym roku będą zamontowane kolejne kamery sieci monitoringu miejskiego. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że materiały do kolejnego wydania 
gazetki należy przesyłać do 22-23 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: 
 zostało wysłane pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wskazania 

zarządcy terenu gdzie znajduje się balon; 



2 

 

 Zakład Lasów Poznańskich przekazał protokół odbioru montażu ławek i koszy; 
 zgłoszono cztery lokalizacje punktów ustawienia pojemników na elektroodpady; 
 rozpoczęły się prace gazowni na ul. Leśnowolskiej. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 

oddania w formie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości 
miejskiej położonej przy ul. Słupskiej 62. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Pani Maria Najewska zapytała o powód przekazania nieruchomości. Przewodniczący Rady 
wyjaśnił, że związane to jest z zamianą gruntów między Miastem a Województwem. Następnie 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 1. 
Uchwała nr LI/174/VIII/2022 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 r. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i wobec braku uwag zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr LI/175/VIII/2022 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i wobec braku uwag zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr LI/176/VIII/2022 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
10. Wolne głosy i wnioski. 
Pan R. Leszczyński w imieniu fundacji Wielkopolska Pracownia Pomysłów zaprosił do udziału 
w masowych konsultacjach miejskich i wypełnienia ankiety zawierającej pytania w zakresie spraw, 
na które samorząd faktycznie ma wpływ,. 
Pan Andrzej Dłutkowski poruszył temat parkowania na ul. Łebskiej na odcinku pomiędzy ulicami 
Warpnowską a Sianowską. 
Pani M. Najewska poruszyła temat konieczności wymiany nawierzchni kortów do tenisa 
przy ul. Braniewskiej oraz uzupełnienia figurek do piłkarzyków. 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że 17 i 18 września odbędzie się Kierski Festiwal. 
Pan Henryk Lubawy przypomniał o kwestii oznakowania cmentarza cholerycznego. 
 
11. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:10 zamknął LI sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
Protokolant        Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Ewa Dopieralska       Przemysław Polcyn 
 


