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PROTOKÓŁ Nr 52/2022 
LII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 12 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. 19:09. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący 
Rady Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził 
obecność 7 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 3 października 

i 7 listopada 2022 r.; 
 
O godz. 19:15 do sesji dołączył p. Andrzej Dłutkowski. Od tej pory w sesji brało udział 8 radnych. 
 
 przesłał radnym wizualizacje projektu przekazane przez projektanta inwestycji w rejonie ulic 

Biskupińskiej i Beskidzkiej; 
 zaprosił na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory osiedlowców”, które odbędzie się 27 września, 

w którym udział weźmie Zastępca Prezydenta Miasta p. Jędrzej Solarski; 
 korespondencja wpływająca na skrzynkę osiedlową przesyłana była radnym na bieżąco. 
 
O godz. 19:16 do sesji dołączył p. Radosław Sekulski. Od tej pory w sesji brało udział 9 radnych. 
 
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt 7B 
w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych 
do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023”. 
 
O godz. 19:18 do sesji dołączyła p. Dorota Matkowska. Od tej pory w sesji brało udział 10 radnych. 
 
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zaproponowaną zmianą. W głosowaniu 
wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 1. 
Porządek obrad został zmieniony. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że: 
 w weekend 16-18 września odbędzie się akcja sprzątania świata; worki będą rozprowadzane 

w trakcie środowego dyżuru i w sobotę 17.09; 
 został rozstrzygnięty przetarg na budowę ul. Białośliwskiej. 

 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że materiały do kolejnego wydania 
gazetki należy przesyłać do 25 września. 
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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 zostały wysłane pisma do Zarządu Dróg Miejskich 
w sprawach wyrównania ulic, uzupełnienia ubytków jezdni ul. Maszewskiej, utwardzenia dróg, 
usunięcia mirabelek. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia listy zadań 

priorytetowych w zakresie budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023. 
Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwał nr 177 i 178 i wyjaśnił wskazanie kolejnych zadań 
do realizacji w ramach środków czteroletnich.  
Następnie zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych (jedna osoba nie brała 
udziału w głosowaniu). Wyniki: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr LII/177/VIII/2022 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
7A. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich 

o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 r. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych (jedna osoba 
nie brała udziału w głosowaniu). Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr LII/178/VIII/2022 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
O godz. 19:39 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w sesji. 
O godz. 19:44 Przewodniczący Rady wznowił obrady. Następnie sprawdził listę obecności 
i stwierdził, obecność 9 radnych. 
 
7B. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych 

do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie kolejno poddał pod głosowanie 
projekty zgłoszone w PBO 2023. W głosowaniach wzięło udział 9 radnych. Wyniki: 
 
1) „Aktywnie i Sportowo – życie na kolorowo!” 

- za – 9; 
- przeciw – 0; 
- wstrzymało się – 0. 

 
2) „Festiwale, Kino plenerowe, Kultura w Smochowicach/ Kiekrzu/ Strzeszynie/ Podolanach” 

- za – 9; 
- przeciw – 0; 
- wstrzymało się – 0. 

 
3) „Plac zabaw Krzyżowniki-Słupska” 

- za – 9; 
- przeciw – 0; 
- wstrzymało się – 0. 

 
4) „Poprawa rowerowej infrastruktury na osiedlach” 

- za – 9; 
- przeciw – 0; 
- wstrzymało się – 0. 

 
Następnie zarządził głosowanie nad uchwałą. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki: 
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- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr LII/179/VIII/2022 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
8. Wolne głosy i wnioski. 
Pani Maria Najewska poinformowała, że fundacja Barak Kultury planuje spacer historyczny 
po osiedlu i zauważyła, że należałoby wysprzątać skwer przy ul. Słupskiej. 
Przewodniczący Rady zapytał kiedy radni chcieliby omówić kwestię inwestycji przy ul. Beskidzkiej 
i ustalono, aby spotkać się z inwestorem w terenie. 

 
9. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:11 zamknął LII sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
Protokolant        Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Ewa Dopieralska       Przemysław Polcyn 
 


