
Protokół IX Sesji Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice  
z dnia 4 sierpnia 2015 r. 

 
Punkt 1. 
Sesję otworzyła Pani Bożena Stradowska- Adamska, stwierdziła kworum (lista obecności 
załącznik nr 1), powołano protokolanta- Katarzyna Skibińska – WJPM Jeżyce. P. 
Stradowska-Adamska odczytała zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2) 
zaproponowano w związku z chwilową nieobecnością Przewodniczącego Zarządu aby pkt 
2 dotyczący budżetu na 2016 przesunąć jako pkt 6 wprowadzić podjęcie uchwały ws. diet  
jako pkt 6 a pkt 2 dotyczący budżetu na 2016 przesunąć jako pkt 6a za: 9 przeciw:0, 
wstrzymało się:0 
 
Punkt 3. 
(dotarła 1 osoba) Projekt uchwały ws. zmiany w planie osiedla na rok 2015- P. Polcyn odczytał 
projekt uchwały ws. zmian w planie polegających na zakup namiotu wraz z krzesłami i stolikiem   
za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 1 Uchwała IX/52 /VII/2015 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 4. 
Projekt uchwały ws. zaopiniowania wniosków do budżetu obywatelskiego–  P. Węgrzynowicz 
wyjaśniła, że zostały złożone  projekty dotyczące osiedla wspólny z mieszkańcami m.in. 
Strzeszyna i Kiekrza „Plażojada” na 5 ogólnodostępnych plaż dla mieszkańców, Rady Osiedli 
dostały do zaopiniowania wnioski dotyczące terenu osiedla stąd konieczność podjęcia uchwały 
za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 Uchwała IX/53/VII/2015 (załącznik nr 4). 
 
 
Punkt 5. 
Projekt uchwały ws. przyjęcia wpłat za korzystanie z kortów za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 
Uchwała IX/54/VII/2015 (załącznik nr 5). 
 
 
Punkt 6. 
Projekt uchwały ws. diet (dotarła 1 osoba) za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 Uchwała 
IX/55/VII/2015 (załącznik nr 6). 
 
W związku z faktem, że Przewodniczący Zarządu był jeszcze nieobecny a na sesji obecna była 
mieszkanka P. Najewska, zmieniono porządek obrad i przed pkt 6a przeniesiono sprawy bieżące 
za: 11, przeciw:0, wstrzymało się: 0 
 
P. Najewska omówiła spotkanie ws. projektowania dróg i kanalizacji deszczowej w ul. Łebskiej i 
ulic przyległych, poinformowała, że 2 letni okres ważności warunków odprowadzenia jakie 
otrzymało Stowarzyszenie z Aquanetu minął, wystąpiono o nowe ale Aquanet żąda uzgodnienia 
zaprojektowanej dokumentacji pod warunkiem, że Stowarzyszenia będzie miało podpisaną 
umowę z ZDM, że ZDM będzie to realizował, wystąpili z pismem do ZDM w tej sprawie jednak do 
dziś od 2 m-cy nie ma odpowiedzi środki, które Rada Osiedla przeznaczyła na przejście przy ul. 
Łagowskiej ZDM zlecił opracowanie projektu przejścia do biura projektowego, które nie ma 
decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych ani pozwolenia wodno – prawnego choć można było to 
zlecić projektantowi, który realizował projekt Stowarzyszenia, P. Leśniak poinformował, że jest w 
stałym kontakcie z P. Nabzdykiem, Rada Osiedla ma małe możliwości aby wymóc wybór 
projektantów przez ZDM w trybie poza przetargiem, P. Najewska obawia się, że środki z Rady 
Osiedla z powodu braków formalnych nie zostaną wydatkowane w tym roku bo wybrane biuro 



projektowe nie posiada niezbędnych pozwoleń, radni poprosili P. Najewską o przygotowanie 
projektu pisma, które Rada Osiedla przekaże do ZDM z interwencją (dotarły 2 osoby)  
 
Punkt 6a. 
Projekt uchwały ws. planu wydatków na rok 2016 – P. Stradowska odczytała propozycje Zarządu 
w zakresie zadań do samodzielnej realizacji: utrzymanie obiektów osiedlowych 38.000, gazetka 
2.500, zakupy bieżące związane z eksploatacją obiektów 5.017, diety 10.830 razem kwota 56.347, 
w zakresie zadań proponowanych do przekazania jednostkom organizacyjnym miasta: 
- organizacja ferii zimowych Gimnazjum kwota 2000 (W.Oświaty) 
- organizacja ferii letnich SP kwota 4000 (W.Oświaty) 
- organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców osiedla (p. Węgrzynowicz sprostowała, że w 

projekcie jest błąd gdyż chodzi o zajęcia dla dzieci i młodzieży jakie corocznie są realizowane) 
zadanie otrzymało nazwę organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z osiedla kwota 
12.000 (W.Sportu) 

- zakup materiałów prewencyjnych dla Straży Miejskiej – radni uznali, że nie będą przekazywać 
środków na to zadanie  

- organizacja turnieju piłki nożnej zaproponowano 2.000, w wyniku dyskusji przegłosowano za: 
10, przeciw:0, wstrzymało się: 3, przeznaczenie kwoty 4.000 (W.Sportu) 

- działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla 10.000, P. Węgrzynowicz omówiła powód, 
dla którego zaproponowano taką kwotę, seniorzy z osiedla to grono ok. 50 osób, które poza 
jednorazową wycieczką zrealizowana ze środków jakie Rada przeznaczała (2.500 lub 3.000) 
zainteresowane są całoroczną aktywnością i innymi formami spędzania czasu, seniorzy 
zgłaszają, że nie muszą jeździć na wycieczki bardziej interesują ich cykliczne spotkania, na 
których mogliby poznać ciekawych ludzi , organizacja warsztatów itp. P. Kruszka zauważył, że 
działania proseniorskie są mało rozreklamowane i nie docierają do wszystkich– za: 11, 
przeciw:0, wstrzymało się: 2, przeznaczono kwotę 10.000 (W.Zdrowia i Spraw Społecznych) 

- współorganizacja wyścigu kolarskiego 10.000, P. Gąsiorek poinformował, że rozmawiał z P. 
Paździorem, że w przyszłym roku wyścig będzie, dobrze byłoby aby kilku radnych włączyło się 
w prace nad nim, P. Puchalski zaproponował aby z Rady Osiedla jedna osoba była 
„wicedyrektorem” wyścigu i ktoś kto pełniłby funkcję sekretarza i księgowego, rola Rady 
polegałaby na współfinansowaniu grup związanych ze szkołą czyli ok. 84 nagrody, P. Błoszyk 
podkreślił, że należy na piśmie skonkretyzować jakie są role poszczególnych organizacji 
współfinansujących wyścig (p. Paździor, Rada Osiedla i inni), zapewnić festynowość 
wydarzenia (atrakcje pomiędzy poszczególnymi wyścigami) aby kwota 10.000 nie została 
wydana tylko na nagrody (W.Sportu) - przyjęto 

- organizacja biegu po zdrowie wraz z SP 57- P. Węgrzynowicz omówiła charakter tej imprezy , 
padły propozycje aby zwiększyć proponowane 5.000  jednak w wyniku głosowania za: 12, 
przeciw:0. wstrzymało się: 1 na realizację zadania przeznaczono kwotę 5.000 (W.Oświaty) 

- festyn osiedlowy (dotarła 1 osoba) przeznaczono 15.000 (W. Zdrowia i Spraw Społecznych) - 
przyjęto 

- sprzątanie ulic osiedla propozycja 10.016 zmniejszono  na kwotę 9.816 (ZDM)-przyjęto 
- osiedlowy turniej tenisowy propozycja 5.000, P. Puchalski omówił zadanie zaznaczając, że 

można rozszerzyć zakres aktywizacji mieszkańców (jest piłka nożna, rajd, wyścig), radni 
zaproponowali zmniejszenie puli środków do kwoty 2.000 (W.Sportu) - przyjęto 

- rajd rowerowy i pieszy kwota 5.000, P. Błoszyk omówił zadanie, które jest organizowane od 4 
lat wspólnie z mieszkańcami osiedla Kiekrz 

omówienie rozdysponowania środków inwestycyjnych: P. Bedyński w związku z tym, że ZDM nie 
odpowiedział jeszcze Radzie, które z zadań zgłaszanych przez Radę jako lista zadań remontowych 
będą wymagały dokumentacji, a które nie zaproponował aby podzielić te środki na zadania nie 
konkretyzując ulic jakie miałyby być zrealizowane, w momencie uzyskania informacji z ZDM, czy 
konkretna ulica wymaga dokumentacji czy nie będzie się korzystało z puli na remonty lub 
inwestycje w uzgodnieniu z ZDM, P. Leśniak zauważył, że należy wyważyć ilość projektów bo 



może się okazać, że tak jak w przypadku Stowarzyszenia z ul. Łebskiej, Rada wykona 
dokumentacje dla wielu ulic a nie będzie środków na ich realizację i dokumentacja straci 
ważność, przypomniał też o inwestycji związanej z rozbudową szkoły i przygotowywanym 
projekcie układu komunikacyjnego wokół szkoły (dotarła 1 osoba), radni uznali, że nie będą póki 
co rozdysponowywać środków na to zadanie ponieważ nie ma jeszcze żadnych konkretnych 
materiałów z PIM-u, ( 2 osoby wyszły) P. Leśniak zaproponował podział pozostałych środków z 
puli inwestycyjnej na : 
- remonty dróg i chodników w uzgodnieniu z ZDM 50.000 (ZDM) 
- inwestycje w nowe drogi i chodniki w uzgodnieniu z ZDM początkowo propozycja 133.144, 

po zliczeniu kwot i weryfikacji wysokości środków P. Bedyński poinformował, że nastąpiła 
pomyłka rachunkowa i kwota 133.144 winna być umniejszona o 20.000 do kwoty 113.144 – 
radni jednogłośnie przyjęli tą zmianę 

- koncepcja i projekt kanalizacji deszczowej osiedla kwota 20.000 (ZDM) 
- wykonanie projektów ulic i chodników 50.000 (ZDM) 
P. Bedyński odczytał pozostałe propozycje pozostałe zadania z puli inwestycyjnej: 
- Zakup i montaż ławek na terenie osiedla propozycja 4.000 jednak po dyskusji zwiększono 

kwotę do 8.000 (ZDM) 
- nasadzenia zieleni na osiedlu zaproponowano 3.000 (ZDM) 
 
Podjęcie uchwały ws. planu wydatków osiedla na rok 2016 za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 
Uchwała IX/56/VII/2015 (załącznik nr 7). 
 
Punkt 7.  
Wolne głosy i wnioski: 
 
P. Stradowska poinformowała, że wpłynął wniosek od P. Mąkini aby Rada objęła opieką plac 
zabaw, którym zgodnie z ustaleniami mieli się zająć do 2016 roku, pismo zostało przysłane dziś 
popołudniu, była w dniu dzisiejszym na tym terenie boisko ogrodzone jest zaniedbane teren 
pomiędzy boiskiem jest w jeszcze gorszym stanie, P. Węgrzynowicz poinformowała, że na 
spotkaniu radni zasugerowali AKF aby rozważali zmianę umowę z Zakładem Lasów Poznańskich, 
radni uznali, że w odpowiedzi Zarząd zaznaczy, że Rada Osiedla nie wyraża zgody na przejęcie 
terenu placu zabaw ani boiska natomiast chce aby Akademia Kreatywnego Futbolu wywiązywała 
się z treści zawartej umowy na podstawie, której mają udostępnić boisko i kosić plac zabaw, P. 
Bedyński przygotuje pismo, P. Stradowska przypomniała o konieczności zaopiniowania 
ponownego wniosku projektantów ul. Beskidzkiej, który był już głosowany przez Radę Osiedla, P. 
Bedyński omówił spotkanie, w którym uczestniczył z P. Węgrzynowicz i P. Puchalskim oraz ZDM i 
projektantem, projektant wysłał wyjaśnienia do Rady Osiedla, z którego wynika  jak zamierza 
zagospodarować 8 metrowy pas, mieszkańcy, którzy zawiązali stowarzyszenie zamierzają 
wybudować jedynie jezdnię bez chodnika  nie wiedzą kiedy chodnik wybudują gdyż chcą 
etapować inwestycję, należy pamiętać, że jest to droga uczęszczana przez pieszych w kierunku 
jeziora, zarekomendował podtrzymanie decyzji, która została już wydana przez Radę Osiedla 
ewentualnie w uzasadnieniu wyjaśnić, że Rada zgodzi się pod warunkiem, że najpierw powstanie 
chodnik poprosił jednak o akceptację radnych na taką odpowiedź, P. Górzna – Kamińska 
przypomniała, że w mpzp jest pieszojezdnia, P. Polcyn zaproponował zorganizowanie spotkania z 
mieszkańcami, radni uznali, że Zarząd Osiedla przygotuje pismo, w którym poinformuje, że 
podtrzymuje się stanowisko wyrażone Uchwałą V/29/VII/2015 z 2 czerwca 2015 r., P. Polcyn 
odczytał protokół komisji rewizyjnej z prac nad projektem regulaminu Rady Osiedla 
poinformował, że projekt regulaminu zostanie radnym przekazany elektronicznie z prośbą o 
uwagi w ciągu 14 dni, P. Leśniak przypomniał o konieczności zaopiniowania projektu ul. 
Gorajskiej przygotuje projekt uchwały na następną sesję, P Polcyn przypomniał o tabeli dyżurów 
radnych aby wpisać się raz w miesiącu, P. Polcyn poinformował, że P. Puchalski i P. Ratajczak 
uczestniczyli w festynie na działkach i otrzymaliśmy kolejne zaproszenie prosi o zgłaszanie się 



chętnych; P. Sekulski proponuje aby zastanowić się nad oświetleniem małego boiska na 
Braniewskiej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, 1 lampa to koszt ok. 8.000 zł, P. Polcyn 
przypomniał o informacji dla Gabinetu Prezydenta kiedy chcemy się spotkać z Prezydentem i 
trzeba im odpowiedzieć. 
 
 
 
 
Na tym sesję zakończono 
 

 


