
Protokół nr 55/2017  
LV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 6 listopada 2017 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.10 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, stwierdził 
obecność 10 radnych, 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 zmianę porządku obrad poprzez 
dodanie po pkt 7 pkt 7a o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Dyrektora 
Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych o przesunięcie zadania do realizacji w 2018 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn wniósł o zmianę porządku obrad poprzez dodanie 
pkt 7a o zaproponowanej treści. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
Pracownik Oddziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Jeżyce zaproponował zmianę porządku 
obrad poprzez dodanie (po pkt 7a) pkt 7b o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody o przesunięcie zadania do realizacji na 2018 r. Przewodniczący Rady, pan 
Przemysław Polcyn wniósł o zmianę porządku obrad poprzez dodanie pkt 7b o zaproponowanej treści. 
Następnie zarządził przeprowadzenie glosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn omówił korespondencję, która wpłynęła do Rady 
pomiędzy sesjami. 
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, 
który poinformował o zrealizowanym, przez ZDM, zadaniu polegającym na montażu na terenie 
Osiedla 11 szt. koszy, ZTM zamontował nową wiatę przystankową na ul. Kołobrzeskiej. Ukończono  
I etap remontu jezdni ul. Lęborskiej, trwa montaż krawężników na  ul. Trzcianeckiej. Następnie głos 
zabrała Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska, poinformowała o pierwszym spotkaniu doraźnej 
Komisji ds. budowy Osiedlowego Domu Kultury. Na spotkaniu padło kilka propozycji lokalizacji, na 
których mógłby powstać, między innymi padała propozycja działki przy ul. Braniewskiej, na której 
aktualnie jest umieszczony „balon”. Członkowie komisji stwierdzili, że najlepszym miejscem na 
powstanie Domu kultury byłoby centrum osiedla. Z dalszych postępów w pracach komisja będzie 
sukcesywnie informować radę.  
  
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przedstawiciel WJPM przypomniał o zbliżającym się terminie wydania ostatniego numeru gazetki 
(15.12 br.) 
 
Punkt 6: Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku  
z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 Rady Osiedla. 
Zarząd nie wydał opinii oraz nie podjął żadnych uchwał.  
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 
2017. 



Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LV/257/VII/2017 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 7a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Dyrektora Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych o przesunięcie zadania do realizacji w 2018 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LV/258/VII/2017 (załącznik nr 4). 
 
O godz. 19.30 na sesję przybył Radny, pan Robert Błoszyk. 
 
Punkt 7b: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody o przesunięcie zadania 
do realizacji na 2018 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Przedstawił pismo ZDM dotyczące prośby w powyższej sprawie. Radni wyrazili 
zdziwienie dodatkową prośbą o zwiększenie środków na budowę progu zwalniającego do 7000,00 zł. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LV/259/VII/2017 (załącznik nr 5).  
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania  
o przekazanie Osiedlu nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie obręb Krzyżowniki, arkusz 12, 
działka nr 108/27 przy ulicy Braniewskiej w Poznaniu.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie oddał głos Radnej, pani Bożenie Stradowskiej-Adamskiej, która zwróciła 
się z pytaniem czy Radę Osiedla stać na utrzymanie takiego obiektu? Tym bardziej, że obiekt, w jej 
ocenie, nie jest w najlepszym stanie technicznym. Przypomniała również, że Doraźna Komisja ds. 
budowy osiedlowego Domu kultury zaproponowała tę działkę jako lokalizację na budowę domu 
kultury. Przejęcie tego obiektu koliduje z propozycja komisji. Głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski 
stwierdzając, że taki obiekt jest bardzo potrzebny na osiedlu. Często jest potrzeba wykorzystywania 
obiektu na organizacje różnych imprez kulturalnych odbywających się np. w okresie letnim, przy 
niesprzyjającej pogodzie, na terenie osiedla. Następnie głos zabrał Radny, pan Andrzej Dłutkowski 
przychylając się do wypowiedzi poprzednika, dodając, że osiedla nie stać na budowę i utrzymanie 
Osiedlowego Domu Kultury. Jeśli chodzi o halę na omawianej nieruchomości, stwierdził, że Rada jest 
wstanie utrzymać taki obiekt i jest to najbardziej korzystny dla Osiedla. Ponownie głos zabrała Radna, 
pani Bożena Stradowska-Adamska stwierdzając, że komisja jest zainteresowana działką, ale jeśli 
nieruchomość będzie trwale zbudowana (balon) to powstanie konieczność poszukania innych opcji. 
Radny, pan Andrzej Dłutkowski dodał, że z danych otrzymanych ze szkoły, roczne utrzymanie balonu 
wynosi około 47.000,00 zł. Dodał, że jest spore zapotrzebowanie na tego typu obiekty na terenie 
osiedla i na pewno będzie wykorzystywany. Głos zabrał Radny, pan Robert Błoszyk, który odniósł się 
do wypowiedzi Radnej, pani Bożeny Stradowskiej-Adamskiej stwierdzając, że w dwuletnim okresie 
działania Rady odbyło się sporo imprez na terenie osiedla i balon był wykorzystywany do różnych 
celów. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, który stwierdził, że społeczeństwo jest 
coraz bardziej usportowione i jest bardzo duże zapotrzebowanie na wynajem hal. Po dyskusji 
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 



Wstrzymało się  2. 
Uchwała nr LV/260/VII/2017 (załącznik nr 6). 
 
 
Punkt 8a: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie rekreacyjnego zalesienia terenów 
dawnej szkółki leśnej na Krzyżownikach. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu stanowiska.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Stanowisko nr LV/261/9/VII/2017 (załącznik nr 7). 
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o zmiany 
w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie oddał głos Radnemu, panu Andrzejowi Dłutkowskiemu, który zwrócił się  
z pytaniem do wnioskodawcy projektu uchwały Radnego, pana Marka Leśnika: czy może precyzyjnie 
określić szerokość pasa od cieku Krzyżanka? W odpowiedzi Radny, pan Marek Leśniak 
zaprezentował opis graficzny obecnie obowiązującego studium. Wyjaśnił zapisy obecnego studium. 
Stwierdził, że jego wniosek jest powrotem do studium uchwalonego w 2008 roku. Następnie głos 
zabrała mieszkanka osiedla pani Teresa Rydzyńska przypomniała, że zostały wydane warunki 
zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Poinformowała, że cześć inwestycji została już zrealizowana. 
Zapytała: z czyjego upoważnienia działa Radny, pan Marek Leśniak? Stwierdziła, że nikt nie zwrócił 
się do mieszkańców tego terenu z zapytaniem co sądzą na temat takiego wniosku. Stwierdziła, że 
omawiany teren nigdy nie był terenem chronionym, ciek Krzyżanka nie jest wodą płynącą  
i wyznaczenie strefy nie ma podstaw prawnych. Zawnioskowała, aby Rada odstąpiła od 
podejmowania tej uchwały. Stwierdziła, że podjęcie uchwały powstrzyma prace nad mpzp. Następnie 
głos zabrała Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska zapytała wnioskodawcę: dlaczego akurat  
w tym czasie złożył taki wniosek? W odpowiedzi Radny, pan Marek Leśniak wyjaśnił, że właśnie 
aktualnie toczy się proces dyskusji na temat projektu zagospodarowania tego terenu przygotowany 
przez MPU. Następnie głos zabrał Radny, pan Andrzej Dłutkowski stwierdzając, że wyznaczając strefę 
cieku, pas chroniony, jest naruszeniem prywatnej własności i jeśli taki pas powstanie, kto będzie  
z tego korzystał? Głos zabrał Radny, pan Robert Błoszyk, który stwierdził, że Miasto powinno zająć się  
tematem i uporządkować sprawy związane z otoczeniem cieku. Radna, pani Bożena Stradowska-
Admaska zapytała: co wnioskodawca chce osiągnąć składając wniosek o podjęcie uchwały?  
W odpowiedzi Radny, pan Marek Leśniak poinformował, że jego celem jest skłonienie Rady Miasta do 
zainteresowania się tym tematem.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   3, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LV/262/VII/2017 (załącznik nr 8). 
   
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania  
o zmiany w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Głos zabrała mieszkanka osiedla, pani Teresa Rydzyńska, która odniosła się do 
procedur powstawania mpzp. Dodała, że trudno jej się pogodzić z faktem, że wąska grupa ludzi 
decyduje w tak istotnej sprawie. Stwierdziła, że nie rozumie dlaczego mowa jest o studium jeśli 
aktualnie uchwalany jest miejscowy plan dla tego terenu.  
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   3, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LV/263/VII/2017 (załącznik nr 9). 
 



Punkt 11: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej o ujęcie w wieloletnim planie inwestycyjnym Aquanet S.A. na lata 2018-2027 
budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Przewodniczący Rady, Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Przedstawił załącznik do uchwały zawierający propozycje ulic, które winny być ujęte w WPI. Oddał 
głos pani Teresie Rydzyńskiej, która poinformowała o zaawansowanych pracach związanych  
z kanalizacją działek mieszkańców tworzących Stowarzyszenie Krzyżanka. Ulica Łagowska gotowa do 
rozpoczęcia inwestycji, ulica Kociewska, trwają ostatnie uzgodnienia w związku z przepompownią, 
która ma tam powstać.  
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LV/264/VII/2017 (załącznik nr 10). 
   
Punkt 12: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy 
Zastępczej. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LV/265/VII/2017 (załącznik nr 11). 
 
Punkt 13: Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnemu, panu Robertowi Błoszykowi, 
który odczytał treść maila złożonego przez mieszkankę osiedla w sprawie problemów lokalowych 
Szkoły Podstawowej nr 57. W treści została zawarta informacja, że sprawa została poruszona na 
wrześniowym dyżurze radnych. W treści padła propozycja podjęcia współpracy ze Szkoła Prywatną 
Olimpijczyk celem wynajęcia pomieszczeń lekcyjnych, aby rozwiązać problem przepełnionych klas  
w SP nr 57. Następnie głos zabrał Radny, pan Andrzej Dłutkowski, który wyraził zdziwienie i zarazem 
zaskoczenie poruszoną w mailu sprawą, tym bardziej, że niedawno szkoła przeszła generalny remont, 
została powiększona, powstała sala sportowa. Stwierdził, że nie rozumie o co chodzi. Radny, pan 
Andrzej Dłutkowski stwierdził, że odpowiedź powinna zawierać informację, że sprawa nie leży  
w kompetencji Rady Osiedla, może tematem winien się zająć Wydział Oświaty UM. Następnie głos 
zabrał Radny, pan Marek Leśniak, który podziękował wszystkim radnym za zaangażowanie  
w realizację Plażojady, stwierdził, że powstał piękny obiekt i zapytał czy ewentualnie powstanie 
podjazd pomiędzy siłownią a parkiem linowym?  W odpowiedzi Radny, pan Witold Puchalski 
odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie rozważano takiej propozycji.  Przewodniczący Rady, pan 
Przemysław Polcyn zaproponował aby z ta sprawą zaczekać do zakończenia planowanych jeszcze 
inwestycji. 
   
Punkt 14: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 21.00 
 


