
Protokół nr 43/2017  
XLIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 24 kwietnia 2017 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.18 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, stwierdził 
kworum (obecnych 8 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 10 pkt 10a o treści: rozpatrzenie 
projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. 
oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań oraz pkt 10b o treści: rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla na 2017 r. Następnie zarządził 
przeprowadzenie głosowania nad zmianą porządku obrad poprzez dodanie pkt 10a. 
Głosowało 8 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Ponownie zarządził przeprowadzenie głosowania nad zmianą porządku obrad poprzez dodanie 
pkt 10b. 
Głosowało 8 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 

Punkt 2: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o korespondencji, która Rada otrzymała 
pomiędzy sesjami. Poprosił, aby zgłaszać pomysły na wnioski grantowe. Zaproponował 
zamieszczenie komunikatu na stronie osiedla. Poprosił Przewodniczących komisji o umieszczenie na 
stronie Osiedla, wszystkich zaległych protokołów z posiedzeń. 

Punkt 3: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 

Punkt 4: Informacja Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnej, pani Elżbiecie Węgrzynowicz, 
Przewodniczącej Komisji ds. Dialogu z mieszkańcami, która złożyła sprawozdanie z działalności 
Komisji. Następnie głos zabrała Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska, Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Środowiska, która omówiła działalność komisji w okresie od kwietnia 2016 roku do kwietnia 
2017 r. W imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski. Pokrótce 
omówił postępy w pracach związanych z organizacją imprezy „Smochy Festiwal”, która odbędzie się  
w dniach  3-4.06.2017 r. Radna, pani Dorota Makowska stwierdziła, że z projektu gazetki dowiedziała 
się, iż są plany zorganizowania w trakcie festynu „Pchlego targu” zwróciła się z pytaniem: kto jest 
pomysłodawcą i organizatorem? W odpowiedzi Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska 
poinformowała, że jest pomysłodawcą i organizatorem tego pomysłu. Następnie głos zabrał Radny, 
pan Witold Puchalski, zastępca Przewodniczącego Komisji Planowania i Rozwoju, który poinformował, 
że sprawozdanie z działalności Komisja złoży w dniu 8.05. br. Ze spraw bieżących – trwa remont 
chodnika na ul. Lubawskiej. Remont będzie etapowany. Następnie jako Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa, Radny, pan Witold Puchalski przedstawił Panią Sandrę Budzanowską, dzielnicową 
przydzieloną na teren Osiedla, która poinformowała o możliwościach zgłaszania wszelkich spraw 
związanych  
z utrzymaniem porządku, przekraczaniem szybkości. Wszystkie zgłoszenia można przesyłać drogą 
mailową. Wszystkie zgłoszenia będą sprawdzane. Poinformowała również o aplikacji „Mój 
dzielnicowy”, która bardzo ułatwia kontakt mieszkańców z Policją.  
O godz. 19.45 na sesję przybyła Radna, pani Magdalena Ratajczak. 
Głos ponownie zabrał Radny, pan Witold Puchalski, który podziękował za udział w akcji sprzątania 
świata w dniu 22.04. Poinformował, o wizji w terenie z udziałem przedstawicieli Wydziału Gospodarki 
Komunalnej UM. Wskazano 28 miejsc przeznaczonych do prac porządkowych. Wszystko zostało 
zgłoszone do SM, ZDM, WGN  lub właścicieli posesji.  



 
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnej, pani Elżbiecie Węgrzynowicz, 
redaktorowi naczelnemu gazetki, która na wstępie wytłumaczyła dlaczego niektóre przesłane teksty 
nie zostały umieszczone w projekcie gazetki, poprosiła o podpisywanie tekstów.  Radna, pani Dorota 
Matkowska  poprosiła, aby wszelkie ustalenia ze spotkań zespołu redakcyjnego były przesyłane do 
wszystkich członków zespołu celem poinformowania o działaniach dotyczących druku gazetki  
i materiałów w niej zawartych.  Redaktor naczelna poprosiła o przesłanie tekstów i informacji do 
następnego wydania do 26.04. 
 
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 Osiedla, w okresie między sesjami, nie podjął żadnych uchwał i nie wydał opinii. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebudowy 
skrzyżowania ulic Santocka-Dąbrowskiego w Poznaniu. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie przedstawił koncepcję w formie multimedialnej i omówił uwagi zawarte  
w uchwale. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLIII/202/VII/2017 (załącznik nr 3). 
 
O godz. 20.05 na sesję przybył Radny, pan Marek Leśniak.  
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia petycji mieszkańców ulic 
Gorzyńskiej, Człopskiej, Kościerzyńskiej, Sianowskiej i okolic dotyczącej wniosku  
o przeznaczenie działek obręb 22, arkusz 20 o numerach 46/1 i 47 na potrzeby mieszkańców 
wyrażone w treści petycji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zwrócił się do Pani Bożeny Siekańskiej - Żłobińskiej z pytaniem którą  
z wersje petycji umieszczonych na stronie Miasta Poznania Rada ma poprzeć? W odpowiedzi pani 
Bożena Siekańska-Żłobińska stwierdziła, że pierwszą czyli załączoną do uchwały. Przewodniczący 
Rady, na prośbę obecnych, odczytał treść petycji. Głos zabrała pani Bożena Siekańska-Żłobińska 
stwierdzając, że jest to inicjatywa mieszkańców i warto ją poprzeć tym bardziej, że dzieci  
z okolicznych ulic nie mają miejsca integracji. Przewodniczący Rady oddał głos Panu Andrzejowi 
Szamańskiemu, mieszkańcowi osiedla, który zwrócił się z pytaniem do pani Bożeny Siekańskiej-
Żłobińskiej: według jakiego klucza były zbierane podpisy pod petycją, ponieważ jako mieszkaniec  
ul. Kościerzyńskiej nic o takiej inicjatywie nie wie. W odpowiedzi pani Bożena Siekańska-Żłobińska 
poinformowała, że inicjatywa wyszła od mieszkańców i oni zbierali podpisy. Ponownie głos zabrał pan 
Andrzej Szamański pytając: czy Rada Osiedla upoważniła kogokolwiek do przeprowadzenia ankiety  
w śród mieszkańców w sprawie zmiany mpzp dla jego działek przy ul. Sianowskiej? W odpowiedzi 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn wyraził zdziwienie i stwierdził, że Rada informuje 
mieszkańców o wszelkich działaniach związanych np. ze zmianą mpzp między innymi poprzez stronę 
internetową. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.  
Głosowało 10 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  2. 
Uchwała nr XLIII/203/VII/2017 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu stanowiska dotyczącego poparcia stanowiska Komisji Dialogu 
Obywatelskiego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu stanowiska. Następnie oddał 
głos Radnej, pani Hannie Górznej-Kamińskiej, Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, która 
poinformowała, że Komisja Dialogu Obywatelskiego jest ciałem opiniotwórczym a nie sprawczym. W 
skład komisji wchodzą członkowie stowarzyszeń z całego terenu Miasta. Przewodniczący Rady 



przypomniał, że Rada popiera konkretne stanowisko i chciałby dowiedzieć się, czego dotyczy  
to konkretne stanowisko. W odpowiedzi Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska poinformowała,  
że stanowisko dotyczy wszystkich cieków i terenów wokół nich. Między innymi, żeby nie zabudowywać 
terenów, nie zmieniać linii ukształtowania terenu. Następnie Przewodniczący oddał głos panu Piotrowi 
Sobisiakowi, przedstawicielowi Stowarzyszenia Krzyżanka, który zwrócił się z pytaniem: czy 
przedstawiciel Rady lub zarządu Osiedla uczestniczył w posiedzeniu KDO? Czy i kiedy Rada 
otrzymała protokół z tego posiedzenia? i czy wszyscy Radni zapoznali się z treścią tego protokołu 
oraz stanowiskiem? oraz dlaczego Stowarzyszenie Krzyżanka nie została poinformowane o takim 
spotkaniu? W odpowiedzi Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, że według 
jego wiedzy, nikt jako przedstawiciel Zarządu i Rady nie uczestniczył w spotkaniu KDO, również Rada 
nie otrzymała protokołu z posiedzenia, ponieważ nie otrzymuje protokołów z posiedzeń KDO. Radna, 
pani Hanna Górzna-Kamińska poinformowała, że ponad rok temu zgłosiła chęć brania udziału w 
posiedzeniach i otrzymywania wszelkich informacji drogą mailową. Radna, pani Elżbieta 
Węgrzynowicz wyjaśniła, że Komisje Dialogu Obywatelskiego są organizowane prawie przy każdym 
Wydziale Urzędu Miasta, wszelkie informacje dotyczące organizowanych spotkań, tematów 
omawianych na spotkaniach są dostępne na stronie Urzędu Miasta. Następnie głos zabrała pani Maria 
Najewska, mieszkanka osiedla informując, że w spotkaniu KDO wzięła udział, jako przedstawicielka 
Stowarzyszenia Zachodniego Klina Zieleni, pani Bożena Siekańska-Żłobińska. Pierwszym punktem 
omawianym na spotkaniu były sprawy związane z ciekiem „Krzyżanka”. Stwierdziła, że Rada chcąc 
poprzeć stanowisko KDO powinna znać jego treść. Poproszono Radną, panią Hannę Górzną-
Kamińską o odczytanie treści stanowiska KDO z 28.03.2017 r. Następnie głos zabrał Radny, pan 
Andrzej Dłutkowski stwierdzając, że z treści stanowiska KDO wynika, iż głównym tematem był ciek 
„Krzyżanka”. Stwierdził, że stanowisko KDO jest tendencyjne. Pan Andrzej Szamański, mieszkaniec 
osiedla, złożył na ręce przedstawiciela WJPM pismo skierowane do Przewodniczącego Rady. 
Następnie głos zabrał Radny, pan Marek Leśniak, który wyraził swoje zadowolenie, że KDO zajęło się 
sprawą cieków z terenu Miasta. Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie 
głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   7, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  2. 
Stanowisko nr XLIII/204/VII/4/2017 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw strugi 
Krzyżanka, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zaproponował zgłaszanie kandydatur do prac Komisji. Następnie głos 
zabrał Radny, pan Marek Leśniak stwierdzając, że nie widzi uzasadnienia do powoływania Komisji 
zajmującej się tylko tym tematem. Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz zaproponowała, aby przy 
Komisji ds. Ochrony Środowiska powstał Zespół, który zajmowałby się tematem cieku „Krzyżanka”. 
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   0, 
Przeciw   6, 
Wstrzymało się  4. 
 
Punkt 10 a: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony 
Poznań. 
Przewodniczący rady. Pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem i 
zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLIII/205/VII/2017 (załącznik nr 6). 
 
Punkt 10b: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla na  
2017 r.  



Przewodniczący rady. Pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem i 
zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLIII/206/VII/2017 (załącznik nr 7). 

Punkt nr 11: Wolne głosy i wnioski. 
Radny, pan Andrzej Dłutkowski poprosił o umieszczenie stanowisko KDO na stronie osiedla. 
Następnie głos zabrała pani Maria Najewska pytając: od kogo może uzyskać informacje w sprawie 
realizacji zadania: budowa ul. Łebskiej i przyległych”. W odpowiedzi Przewodniczący Rady 
poinformował, że dokumentacja została przekazana do Poznańskich Inwestycji Miejskich. Na dzień 
dzisiejszy jeszcze nie wiadomo kiedy nastąpi realizacja.  
 
Punkt 12: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysłw Polcyn zakończył obrady o godz. 21.00 


