
Protokół nr 49/2017  
XLIX sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 7 sierpnia 2017 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.08 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, stwierdził 
obecność 8 radnych, przedstawił porządek obrad (załącznik nr 1 - lista obecności, porządek obrad – 
załącznik nr 2) oraz powołał protokolanta, którym został pan Marcin Napierała, pracownik Oddziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Jeżyce. Zaproponował zmianę porządku obrad poprzez po pkt 8 
dodanie pkt 8a o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Poznania o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
nieruchomości obręb 22, arkusz 21, działka 14, ograniczonego wyłącznie do części działki znajdującej 
się na terenie oznaczonym ZO w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 8 radnych 
Za   8 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
po pkt 8a dodanie pkt 8b o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta 
Poznania o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
nieruchomości obręb 22, arkusz 21, działka 14, ograniczonego wyłącznie do części działki znajdującej 
się na terenie oznaczonym ZO w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 8 radnych 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
po pkt 8b dodanie pkt 8c o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przystąpienia Osiedla do konkursu o dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2018 r. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 8 radnych 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
O godz. 19.15 na sesję przybyła Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
O godz. 19.20 na sesję przybyli Radni, panowie Eugeniusz Gąsiorek i Marek Leśniak. 
  
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o złożeniu w WJPM dwóch wniosków 
grantowych, przypomniał o sesji 10.08 o godz. 18.00. Na sesji będą obecni przedstawiciele Gabinetu 
Prezydenta, którzy omówią wnioski złożone do PBO na 2018 r. Następnie poinformował  
o korespondencji, która wpłynęła do Rady.  
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Rady, Pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, 
który poinformował o ukończonych pracach remontowych chodnika przy ul. Lubowskiej. Trwa również 
remont ul. Kołobrzeskiej. Sprawy bezpieczeństwa i porządku są zgłaszane na bieżąco.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zapytał członków zespołu redakcyjnego: czy dotarł do 
członków zespołu pierwotny mail od Pani Arlety Kruszki, na który powołuje się w obecnej 
korespondencji. W odpowiedzi członkowie zespołu stwierdzili, że nic im nie wiadomo na ten temat. 
 



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. 
Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński poinformował, że Zarząd nie wydał opinii i nie 
podejmował uchwał. Radny, pan Witold Puchalski, zastępca Przewodniczącego Zarządu 
poinformował o piśmie dotyczącym bieżących napraw przesłanym do ZDM.  
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków 2017 r.  
Przewodniczący Rady, Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLIX/231/VII/2017 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań remontowych  
w placówkach oświatowych na 2018r. 
Przewodniczący Rady, Przemysław Polcyn przedstawił propozycję otrzymaną z Wydziału Oświaty  
z podziałem na placówki oświatowe. Następnie odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński poinformował  
o przeprowadzonej rozmowie z dyrektorem przedszkola. W trakcie rozmowy dowiedział się, że jest to 
kontynuacja rozpoczętych prac remontowych pomieszczeń kuchennych. Radny, pan Robert Radecki 
zapytał z czego wynika podział środków zawartych w uchwale. W odpowiedzi Przewodniczący Rady 
poinformował, że jest to propozycja Wydziału Oświaty. Przedszkole wnioskowało o kwotę 25.000,00  
i taką kwotę otrzymało. Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLIX/232/VII/2017 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 8a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania  
o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
nieruchomości obręb 22, arkusz 21, działka 14, ograniczonego wyłącznie do części działki 
znajdującej się na terenie oznaczonym ZO w obowiązującym Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, który wyjaśnił z czego wynika 
propozycja podjęcia uchwały. Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie 
głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLIX/233/VII/2017 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 8b: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania  
o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
nieruchomości obręb 22, arkusz 21, działka 14, ograniczonego wyłącznie do części działki 
znajdującej się na terenie oznaczonym ZO w obowiązującym Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLIX/234/VII/2017 (załącznik nr 6). 
 



Punkt 8c: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia 
Osiedla do konkursu o dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2018 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie oddał głos przedstawicielowi WJPM, który wyjaśnił konieczność podjęcia 
uchwały, stwierdzając, że nazwa wniosku grantowego winna być odzwierciedleniem nazwy zadania 
ujętej w uchwale. Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLIX/235/VII/2017 (załącznik nr 7). 
 
Punkt 9: Wolne głosy i wnioski. 
Radny, pan Robert Błoszyk zwrócił się z prośbą o pomoc przy organizacji rajdu rowerowo-pieszego, 
który ma odbyć się 16.09. Głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, który poinformował  
o zakończeniu pierwszego etapu realizacji PBO „Plażojada”. Prezydent Miasta podpisał umowę  
z wykonawcą. Poinformował również o kontynuacji prac na terenie realizacji grantu (ul. Maszewska). 
Wyraził nadzieje, że wykonawca w najbliższym czasie zakończy całość prac.  
 
Punkt 10: Zakończenie sesji.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 20.00 
 
 

Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

(-) Przemysław Polcyn 
 
 
 
 
 
 
Protokółował 
 
(-) Marcin Napierała 


