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Protokół nr 25/2016  
XXV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice  

z 21 lipca 2016 r. 
 
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn o godz. 18.13 otworzył sesję, stwierdził 
kworum, przedstawił porządek obrad (załącznik nr 1 - lista obecności, porządek obrad – 
załącznik nr 2). Przewodniczący rady, zaproponował dodać po pkt 5 pkt 5a o treści: Projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na rok 
2017, po pkt 5a  pkt 5b o treści: Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów  
w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 
2017 rok, po pkt 5b pkt 5c o treści: Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań 
remontowych w placówkach oświatowych na 2017 r. Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Na sesję przybył radny, pan Marek Leśniak, obrady opuściła radna, pani Dorota Matkowska. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Radni nie złożyli oświadczeń. 
 
Punkt 3: Informacja Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Radny Witold Puchalski, przewodniczący Komisji Porządki i Bezpieczeństwa  zaproponował 
przesyłanie maili wskazujących ubytki w nawierzchni dróg. Wszystkie zgłoszenia zostaną 
przekazane do ZDM. Przedstawił harmonogram prac remontowych ulic, które zostaną 
wykonane do końca roku, między innymi we wrześniu rozpocznie się remont  
ul. Człuchowskiej (nowa nawierzchnia, zostaną zamontowane dwie mijanki na odcinku 
między ul. Chodzieską i Lubowską), ul. Budzyńskiej remont nawierzchni, chodnik na  
ul. Kołobrzeskiej do ul. Sianowskiej, chodnik ul. Trzcianecka. W październiku po 
rozstrzygnięciu przetargu zostaną wykonane prace na ul. Lubowskiej – chodnik, utwardzenie 
ul. Darłowskiej. 
 
Punkt 4: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Radna Elżbieta Węgrzynowicz, Redaktor Naczelna gazetki poinformowała, iż następny 
numer gazetki zostanie wydany pod koniec września, materiały można składać do 15 
września.  
 
Punkt 5: Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku  
z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 Rady 
Osiedla. 
Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński poinformował o pozytywnej opinii zarządu  
w sprawie przyłącza kanalizacji do nowo budowanych domów przy  ul. Beskidzkiej. Zarząd 
wystąpił do POSiR o udostępnienie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy miastem Poznań  
a właścicielem „Kaskady”. Została podjęta uchwała w sprawie uruchomienia środków na 
naprawę podłoża na boisku przy ul. Braniewskiej. 
 
Punkt 5a: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu o dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych na rok 2017. 
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Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Radny, pan Witold Puchalski wyjaśniając powód zmiany zadania 
konkursowego poinformował o spotkaniu w ZDM, na którym między innymi omówiona 
została propozycja poprzedniego zadania. Przedstawiciele Miejskiego Inżyniera Ruchu obecni 
na spotkaniu stwierdzili, że w tak krótkim terminie nie są wstanie zaopiniować zmiany 
organizacji ruchu. Tym bardziej, że Rada nie przedstawiła koncepcji tych zmian. Naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Utrzymania ZDM , pan Maciej Hilman, zaproponował  wykorzystanie 
projektu, który został wykonany na zlecenie ZDM pn.: „wykonanie przepustu na cieku 
Krzyżanaka wraz z chodnikiem w ciągu ul. Łagowskiej”. Przedstawiciele rady obecni na 
spotkaniu przystali na  propozycję. Radny, pan Witold Puchalski stwierdził, że rada nie 
rezygnuje z poprzedniej propozycji wniosku, będzie pracowała przygotowując koncepcję na 
podstawie której będzie można wykonać projekt. (Rewitalizacja i zmiana organizacji ruchu  
ul. Muszkowska).  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 9 Radnych. 
Za   9 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXV/148/VII/2016 ( załącznik nr 4). 
 
Na sesję przybył radny, pan Andrzej Dłutkowski. 
 
Punkt 5b: Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac 
remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 rok. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 10 Radnych.  
Za   10 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXV/149/VII/2016 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 5c: Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 
oświatowych na 2017 rok. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 10 Radnych. 
Za   10 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXV/150/VII/2016 (załącznik nr 6). 
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Punkt 6: Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2017 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie przystąpiono do omówienia załącznika do uchwały, wcześniej 
przesłanego Radnym przez Zarząd osiedla. Przedstawiciel WJPM zasugerował aby 
uwzględnić w projekcie planu wydatki związane mediami na obiekcie przy ul. Braniewskiej. 
Radny, pan Andrzej Dłutkowski zwrócił się z pytaniem: czy nie można zwiększyć środków 
przekazywanych do szkół? Zaproponował zwiększenie środków kosztem festynu 
osiedlowego. Przewodniczący Rady ponownie odczytał projekt uchwały wraz  z 
uzasadnieniem oraz załącznikiem i zarządził głosowanie. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 10 Radnych. 
Za   10 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXV/151/VII/2016 (załącznik nr 7). 
 
Punkt 7: Komunikaty, wolne głosy i wnioski.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poprosił o dostarczenie wszelkiej 
dokumentacji fotograficznej z wszystkich imprez odbywających się w obchodów jubileuszu 
25 lecia powstania Rady. Poinformował o piśmie WGN w sprawie sprzedaży działek  
i organizacji przez radę spotkania z mieszkańcami z terenu Smochowic Południe. 
Zaproponował aby takie spotkanie zorganizować na początku września. Zobligował Zarząd 
Osiedla do przekazania informacji w tej sprawie do WGN. Odczytał pismo Starosty 
Poznańskiego w sprawie postępowania o zwrot nieruchomości z prośbą o wskazanie osób 
mogących zeznawać w charakterze świadków w sprawie oraz pomocy w odnalezieniu 
dokumentacji. Ustalono, że apel do mieszkańców w tej sprawie zostanie umieszczony na 
stronie Rady Osiedla. Przedstawił pismo Rady Seniorów przy Radzie Miasta skierowane do 
Przewodniczącego Rady Miasta popierające inicjatywę Rady powołania rady seniorów 
działającej przy radzie osiedla. Radny, pan Witold Puchalski poinformował o wizji w terenie, 
która odbyła się 15.07.br. W wizji wzięli udział między innymi Prezydenta Miasta pan Maciej 
Wudarski, Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, przedstawiciele WGN i MPU oraz 
Przewodniczący Rady Osiedla Kiekrz, pan Sławomir Fiszer. Wizja odbywała się w koło 
jeziora kierskiego a dotyczyła wytyczenia drogi rowerowej. 
Następnie głos zabrał pan Ryszard Wilczyński,  który zwrócił się do rady z pytaniem: „kiedy 
zostanie wprowadzona strefa uspokojonego ruchu w części Smochowice Południe ?”, 
problem również występuje z ruchem drogowym na ul. Wejherowskiej. W odpowiedzi radny 
Witold Puchalski poinformował, że na ostatnim spotkaniu w ZDM temat oznakowania  
ul. Wejherowskiej był omawiany. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela MIR 
dowiedzieliśmy się, że został wykonany projekt organizacji ruchu natomiast w rozmowie nie 
padł termin realizacji.  
 
Punkt 8: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 19.15 
 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice 
 

(-) Przemysław Polcyn 
Protokółowała 
(-) A. Rabczewska 


