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Protokół nr 27/2016  
XXVII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice  

z 17 sierpnia 2016 r. 
 
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.15 w siedzibie Rady Osiedla, 
Filia Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a  , stwierdził  kworum, przedstawił porządek obrad 
(załącznik nr 1 - lista obecności, porządek obrad – załącznik nr 2) oraz powołał protokolanta, którym 
została pani Aleksandra Rabczewska, pracownik Oddziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Jeżyce. 
Zaproponował dodać po pkt 7 pkt 7a o treści: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego 
przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Wejherowskiej. Przewodniczący Rady 
poddał pod głosowanie przedstawione zmiany porządku obrad.  
Głosowało 9 radnych. 
Za   9 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  0 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Radni nie złożyli oświadczeń. 
 
Punkt 3: Informacje komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa, pan Witold Puchalski poinformował o planowanej 
akcji sprzątania, która odbędzie się 10.09., o usunięciu dzikiego wysypiska na ul. Mędzyzdrojskiej. Jeśli 
chodzi sprawy związane z remontem dróg i chodników, zakończył się remont  
ul. Santockiej na odcinku od ul Sianowskiej do ul. Lubowskiej, trwa się remont ul. Człuchowskiej na 
odcinku od ul. Chodzieskiej do ul. Lubowskiej, powstaną dwie mijanki oraz zostanie położona nowa 
nawierzchnia. Od 1 września rozpocznie się remont ul. Budzyńskiej.  
Następnie radny, pan Marek Leśniak poinformował o  planowanym w najbliższym czasie spotkaniu 
Komisji Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska  w sprawie „Krzyżanki” oraz spotkania połączonych 
Komisji w sprawie omówienia stanowisk przedstawionych przez Stowarzyszenia dotyczących również 
doliny „Krzyżanki”. O terminach spotkań radni zostaną poinformowani drogą e-mail.   
   
Punkt 4: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Radny, pan Witold Puchalski poinformował o przygotowywanym, kolejnym numerze gazetki, który 
zostanie wydany pod koniec września. Radna, pani Bożena Stradowska – Adamska dodała, że materiały 
do nowego numeru można składać do 15.09. 
 
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 stwierdził, że Zarząd Osiedla, w okresie pomiędzy 
sesjami, nie wydał opinii i nie rozpatrywał spraw.  
 
Punkt 6: Dyskusja w sprawach organizacyjnych Rady i Zarządu Osiedla.    
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przypomniał o przedstawionej, jakiś czas temu, propozycji 
zmiany dnia comiesięcznych sesji z wtorku na poniedziałek.  Radny, pan Robert Radecki przypomniał, że 
w poprzednich kadencja sesje odbywały się w poniedziałki i ten termin mu odpowiada. Z rozmów  
z pozostałymi członkami rady wynika, że większości odpowiadałby poniedziałek.  Po krótkiej dyskusji 
uzgodniono, iż od miesiąca września sesje będą odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
o godz. 19.00. 
 
Punkt 7: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych  
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2017. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Zaproponował aby przedstawicielem z ramienia Rady została Radna, pani Dorota Matkowska. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Głosowało 9 radnych 
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Za   9 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  0 
Uchwała nr XXVII/155/VII/2016 (załącznik nr 3) 
 
Punkt 7a: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia 
nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Wejherowskiej. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
dotyczące planowanej sprzedaży nieruchomości . Następnie odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Przewodniczący zarządził głosowanie.  
Głosowało 9 radnych. 
Za   9 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  0 
Uchwała nr XXVII/156/VII/2016 (załącznik nr 4) 
 
Punkt 8: Komunikaty, wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 05.09.  
o godz. 19.00. Poinformował o planowanym, na początku października,  przez Porozumienie Osiedli 
specjalnego, uroczystego posiedzenia z okazji jubileuszu Rady Osiedla. Szczegóły przedstawi na sesji 
wrześniowej. Następnie głos zabrał Radny, pan Andrzej Dłutkowski, który poinformował o pracach 
prowadzonych na boisku do piłki nożnej na obiekcie przy ul. Braniewskiej. Boisko w jednym miejscu 
zapada się, należy wykonać prace remontowe zabezpieczające przed dalszymi uszkodzeniami. Radny, 
pan Witold Puchalski poruszył temat intensywnego eksploatowania boiska do piłki nożnej np. treningi 
zorganizowanych grup. Przewodniczący Rady zaproponował stworzenie tygodniowego harmonogramu 
korzystania z boiska.  Ustalono, iż sprawą zajmie się Komisja Sportu.  
 
Punkt 9: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady o godz. 20.00. 
 
 
 
 
 


