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PROTOKÓŁ Nr 55/2022 
LV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 14 listopada 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. 19:10. 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 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 5 grudnia 2022 r. 

i 2 stycznia 2023 r.; 
 przypomniał o pomyśle zorganizowania spotkania z inwestorami terenu w rejonie ulic 

Biskupińskiej i Beskidzkiej; 
 5 grudnia na sesji obecny będzie przedstawiciel Zakładu Lasów, który przedstawi sytuacje 

dzików w mieście; 
 przypomniał o zaproszeniu od fundacji Wielkopolska Pracownia Pomysłów na konferencję 

Forum Aglomeracji, która odbędzie się 28 listopada 
 korespondencja wpływająca na skrzynkę osiedlową przesyłana była radnym na bieżąco. 
 
O godzinie 19:18 do sesji dołączył 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 odbył się odbiór remontu ul. Kołobrzeskiej. 

 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Pan W. Puchalski przypomniał, że do 4 grudnia należy przesyłać materiały do ostatniego numeru 
gazetki. 
 
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 o spotkaniu z przedstawicielami Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w celu omówienia realizacji zadań na terenach 
przekazanych. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i wobec braku uwag zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr LV/184/VIII/2022 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta o przesunięcie środków do realizacji w 2023 r. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił konieczność 
przesunięcia środków na przyszły rok. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 
Wyniki: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr LV/185/VIII/2022 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
8A. Rozpatrzenie projektu w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta o przesunięcie środków do realizacji w 2023 r. 
Przewodniczący Rady odczytał pismo Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, 
przedstawił projekt uchwały i wobec braku uwag zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
8 radnych (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). Wyniki: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr LV/186/VIII/2022 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady przedstawił pismo firmy Jakon dot. terenu przy ul. Olsztyńskiej. 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że z uwagi na zbyt wysokie koszty nie będzie 
przejmowane urządzenie po Osiedlu Fabianowo-Kotowo i korzystniej będzie zakupić nowe. 
Przekazał również, że 24 listopada w Szkole odbędzie się przedstawienie teatralne dla dzieci. 
 
10. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19:48 zamknął LV sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
Protokolant        Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Ewa Dopieralska       Przemysław Polcyn 
 


