
Protokół nr 38/2017  
XXXVIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 23 stycznia 2017 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.05 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, stwierdził  kworum (obecnych 9 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. Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński zaproponował 
zmianę porządku obrad, dodać po pkt 5 pkt 5a o treści: Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmianę 
granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 57.  
O godz. 19.10  na sesje przybył radny, pan Marek Leśniak. 
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  0 
 
O godz. 19.15 na sesję przybył radny, pan Andrzej Dłutkowski. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt z radnych nie złożył oświadczenia. 

Punkt 3: Informacja Komisji działających przy radzie osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnemu, panu Robertowi Błoszykowi, 
który poinformował o spotkaniu Komisji Sportu i Oświaty. Na spotkaniu wstępnie ustalono 
harmonogram zadań w sprawie imprez organizowanych przez radę. Następnie głos zabrała radna, 
pani Hanna Górzna-Kamińska, która poinformowała o wysłanych pismach w sprawie wycinki drzew w 
lesie przy ul. Biskupińskiej. Następnie głos zabrał radny, pan Witold Puchalski, który poinformował o 
zmianie dzielnicowego, poinformował o konieczności przesłania pism w sprawie: statystyki wypadków 
na wiadukcie na ul. Santockiej  oraz na ul. Sianowskiej, pismo w sprawie pozyskania kamer 
mobilnych, które mają być zakupione przez WZKiB. Poinformował również o dzikim wysypisku na 
skarpie przy ul. Międzyzdrojskiej. Sprawa ciągnie się już od dwóch lat a jednostki odpowiedzialne za 
utrzymanie porządku nie mogą się dogadać. 23.02.2017 odbędzie się w siedzibie Rady, pierwszy kurs 
pomocy organizowany przez WZKiB.  

Punkt 4: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przedstawiciel WJPM poinformował o zakończonych procedurach przetargowych, w przyszłym 
tygodniu powinno być wiadomo, jaka firma wygrała.  
 
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. 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla, pan Maciej Bedyński informując o wydanych dwóch, 
pozytywnych opiniach.  
 
Punkt 5a: Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Oświaty o zmianę granic obwodu 
Szkoły Podstawowej nr 57 przy ul. Leśnowolskiej.   
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos radnemu, panu Maciejowi Bedyńskiemu, 
który omówił pokrótce temat. Stwierdził, że w 2014 roku powstał projekt granic obwodów szkół, który 
był opiniowany przez Rady Osiedli. W lipcu 2016 roku wpłynął kolejny wniosek dot. zmian granic 
obwodów, ale nie dotyczył szkoły z terenu naszego Osiedla. W projekcie z 2014 roku część ulic z 
południowo-wschodniej części osiedla należy do obwodu Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. 
Hangarowej 14 (Osiedle Wola). Poinformował o przeprowadzonej rozmowie z przewodniczącym 
Komisji Oświaty Rady Miasta, panem Przemysławem Alexandrowiczem, który stwierdził, że 
wnioskodawczynią zmian granic obwodów Szkół była Radna, pani Joanna Frankiewicz. Celem zmian 
miało być dostosowanie granic obwodów do granic Osiedli. Radny, pan Maciej Bedyński, stwierdził, że 
nie umie odpowiedzieć dlaczego ulic z południowo-wschodniej części osiedla również nie włączono do 
nowego obwodu i uważa, że jest to sytuacja dezintegrująca mieszkańców osiedla. Radny, pan Robert 
Radecki stwierdził, że sytuacja chociażby komunikacyjna ostatnio się tak poprawiła, dzięki czemu 
dojazd do Szkoły jest zdecydowanie bardziej ułatwiony. Radny, pan Robert Błoszyk zaproponował aby 
upewnić się czy jest to społecznie uzasadnione. W odpowiedzi radny, pan Maciej Bedyński, stwierdził, 



że czasu na konsultację jest za mało ponieważ spotkanie Komisji Oświaty planowane jest na początek 
lutego. Następnie głos zabrał radny, pan Marek Leśniak, który poparł propozycję przeprowadzenia 
konsultacji. Głos zabrał radny, pan Witold Puchalski, który stwierdził, że podobna sytuacja jest w 
części ulic Karpacka, Bieszczady, Beskidzka. Dzieci z tego rejonu od zawsze uczęszczały do szkoły 
przy ul. Hangarowej. Po roku 2014 ten teren został przypisany Szkole na ul. Leśnowolskiej. 
Mieszkańcy z tej zmiany nie są zadowoleni. Następnie głos zabrał radny, pan Andrzej Dłutkowski, 
stwierdził, że propozycja podjęcia uchwały jest dobrym pomysłem tym bardziej, że czeka nas kolejna 
reforma Oświaty. Głos ponownie zabrał radny, pan Marek Leśniak, stwierdzając, że pomysł jest dobry, 
ale należałoby poinformować o nim mieszkańców. Radna, pani Dorota Makowska zadała pytanie: w 
jaki sposób maja zostać przeprowadzone konsultację? W odpowiedzi radny, pan Marek Leśniak 
poinformował, że tak jak dotychczas, czyli drogą internetową., zadając pytanie. Następnie głos zabrał 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn, który stwierdził, że owszem konsultacje można 
przeprowadzić, tylko znając mieszkańców będą się wypowiadać wszyscy, oczywiście w różny sposób. 
Może najlepiej byłoby porozmawiać bezpośrednio z mieszkańcami ulic.  
Radna, pani Dorota Makowska stwierdziła, że w takich sprawach Wydział Oświaty nie przeprowadza 
konsultacji, po prostu dzielą obwody ulicami.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn o godz. 19.55 ogłosił 5 minutową przerwę  
w obradach.  
 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn wznowił obrady o godz. 20.00 . 
  
Odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Radny, pan Andrzej Dłutkowski poprosił o dodanie,  
w uzasadnieniu do uchwały za zwrotem … „do ul. Łobżenickiej”,  wyrazu …”włącznie”… . 
Przewodniczący Rady ponownie odczytał treść uzasadnienia.  
Zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   7 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  4 
Uchwała nr XXXVIII/178/VII/2017 (załącznik nr 3) 
 
Punkt 6: Prezentacja projektu uchwały RMP w sprawie nadania statutów jednostkom 
pomocniczym Miasta Poznania. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przedstawił projekt uchwały w prawie nadania 
statutów jednostek pomocniczych Miasta. Pokrótce omówił temat. Zaproponował przesłanie drogą 
mailową, do wszystkich radnych, całości materiałów dotyczących nowych statutów. Poprosił  
o zapoznanie się i przesłanie wszelkich uwag do projektu. Przewodniczący Zarządu, pan Maciej 
Bedyński, zwrócił uwagę na jeden z przykładów zapisu, który został wykreślony z obowiązujących 
statutów. Chodzi o zapis mówiący o funkcji reprezentacyjnej Przewodniczącego Rady. Stwierdził, że 
taki zapis winien być pozostawiony. Stanowisko radnego, pana Macieja Bedyńskiego, poparł radny, 
pan Andrzej Dłutkowski.  
 
Punkt 7: Komunikaty, wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o korespondencji, która wpłynęła do 
Rady, przypomniał o dyżurach radnych. Poinformował o terminie kolejnej sesji – 6 luty 2017, godz. 
19.00. Następnie głos zabrał radny, pan Andrzej Dłutkowski zwracając się z pytaniem: czy rada byłaby 
zainteresowana przejęciem do korzystania z działki na której obecnie umieszczony jest balon (boisko) 
będącej w gestii Zespołu Szkół? Działka jest własnością miasta. Zamiarem szkoły jest przekazanie 
całości właścicielowi czyli Miastu. Przewodniczący Rady zaproponował, aby Pani Dyrektor rozpoczęła 
procedurę przekazania a Rada w tym czasie zorientuje się jakie są koszty utrzymania takiego obiektu. 
 
Punkt 8: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 20.30. 


