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 PROTOKÓŁ Nr 56/2022 
LVI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 5 grudnia 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. 19:14. 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 2 stycznia 2023 r. 

i 6 lutego 2023 r.; 
 4 grudnia 2022 r. zostały wyłożone protokoły z sesji Rady Osiedla, które odbyły się 

7 i 14 listopada 2022 r.; 
 przypomniał o pomyśle zorganizowania spotkania z inwestorami terenu w rejonie ulic 

Biskupińskiej i Beskidzkiej; 
 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 betonowe elementy po planowanej inwestycji na terenie Woli po 40 latach 
zostaną zlikwidowane, przekazał, że inwestycja przy ul. Białośliwskiej przebiega zgodnie z planem 
oraz trwają prace związane z montażem monitoringu. 

 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Pan W. Puchalski poinformował, że materiały są prawie gotowe i do 7 grudnia zostaną przekazane 
do wykonawcy. 
 
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 posiedzeniu zarządu, które odbyło się 
30 listopada, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie: 
 uchylenia uchwały nr 32/VII/2022 Zarządu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z dnia 27 kwietnia 

2022 r. w sprawie wniosku o przyjęcie mienia na stan ewidencyjny Osiedla, 
 zdalnego trybu obradowania. 
Omówił również pismo dot. nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej oraz pismo ws. nasadzeń 
kompensacyjnych na placu zabaw przy ul. Architektów. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian w projekcie planu finansowego na 2023 r. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i wobec braku uwag zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Wyniki: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr LVI/187/VIII/2022 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania 
o ustalenie cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego 
do korzystania Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, położonego pomiędzy ulicami 
Tczewską, Lubowską i Braniewską. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i wobec braku uwag zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Wyniki: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr LVI/188/VIII/2022 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Zarządu poinformował o dniach otwartych w siedzibie Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 4, które odbędą się 11 grudnia oraz o przedstawieniu świątecznym z szkole, które 
odbędzie się 19 grudnia. Następnie przekazał, że konieczna jest wymiana zamków w siedzibie 
z uwagi na zakłócanie bieżących prac  i uniemożliwienie radnym prawidłowego działania. 
Oczywiście siedziba nad będzie dostępna dla mieszkańców, ale po uprzednim zgłoszeniu. 
Przewodniczący Rady wrócił do tematu inwestycji w rejonie ulic Biskupińskiej i Beskidzkiej. 
W wyniku dyskusji ustalono, że najlepiej jeśli inwestor zwróci się pisemnie z prośbą o opinię 
i dopiero wtedy Osiedle ustosunkuje się do sprawy. 
Przewodniczący Zarządu poruszył temat spotkania świąteczno-noworocznego. 
 
10. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19:59 zamknął LVI sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
Protokolant        Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Ewa Dopieralska       Przemysław Polcyn 
 


