
Protokół nr 65/2018  
LXV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 9 kwietnia 2018 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie 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 obecność 11 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 Rady, pan Przemysław Polcyn zwrócił się z pytaniem czy są propozycje zmiany 
porządku obrad? Glos zabrała Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska, złożyła wniosek o 
wykreślenie z porządku obrad pkt 10 oraz odczytała i złożyła na ręce Przewodniczącego Rady 
wniosek Radnej, pani Elżbiety Węgrzynowicz, w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt 10. 
(załącznik nr 3). Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził przeprowadzenie 
głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   2, 
Przeciw   5, 
Wstrzymało się  4. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował zmianę porządku obrad poprzez 
dodanie po pkt 9 dodać pkt 9a o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązanie 
Doraźnej Komisji w sprawie budowy Osiedlowego Domu Kultury. Następnie zarządził 
przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Oświadczenia złożyli Radni, pan Radosław Sekulski (załącznik nr 4), pani Dorota Matkowska 
(załącznik nr 5) oraz pan Przemysław Polcyn (załącznik nr 6). 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przedstawił korespondencję, która wpłynęła do 
Osiedla. Poinformował o planowanym terminie najbliższej sesji (07.05 godz. 19.00).  
 
Punkt 4: Informacje komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrała Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska, która poinformowała o spotkaniu z Prezydentem 
panem Maciejem Wudarskim. W spotkaniu brali udział również członkowie Koalicji antysmogowej. 
Następnie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski. Poinformował o corocznej akcji „Wiosenne 
porządki”, która odbędzie się 13-14.04. Poinformował o akcji prowadzonej przez GOAP „Wrzuć 
worek”. Akcja dotyczy odpadów „bioekologicznej”. W sobotę 14 i 21.04 od godz. 9.30 do 10.30 na 
parkingu na ul. Braniewskiej będzie ustawiony kontener na odpady. Mobilny komisariat Policji będzie 
pełnił dyżur 3 razy w tygodniu przy „Chacie Polskiej”. Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn 
poinformował o zwołaniu, w trybie zastępczym, komisji ds. budowy Osiedlowego Domu Kultury na 
03.04. godz. 17.00. Następnie odczytał protokół z posiedzenia komisji ds. budowy Osiedlowego Domu 
Kultury.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Głos zabrała Radna, pani Dorota Matkowska, informując, że kolejny numer gazetki powinien ukazać 
się do 20.05 br. Podała również zakres materiałów planowanych do druku. Poprosiła, aby do 7.05 
składać propozycje artykułów.   
 
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 i nie podjął uchwał. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 
2018. 



Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z 
uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXV/293/VII/2018 (załącznik nr 7). 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2018 r. 
– przyjęcie do planu osiedla darowizny od Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Infrastruktury  
w ul. Łebskiej – Północ. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie oddał głos pani Teresie Rydzyńskiej, członkini byłego Stowarzyszenia na 
Rzecz Budowy Infrastruktury w ul. Łebskiej-Północ, która zwróciła się z pytaniem: kto z ramienia Rady 
koordynuje prace związane z inwestycją budowy ulic Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska? 
Poprosiła, aby Rada wyznaczyła osobę, która będzie w stałym kontakcie z Panią Marią Najewską, 
osobą zajmującą się wszelkimi formalnościami, które jeszcze zostały do załatwienia. Następnie głos 
zabrał Przewodniczący Rady, który zaproponował Zarządowi wyznaczenie osoby do kontaktów. 
Radny, pan Witold Puchalski, członek Zarządu, poinformował, że członkowie zarządu są  
w kontakcie z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi w tym temacie. Następnie Przewodniczący Rady, 
Pan Przemysław Polcyn zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXV/294/VII/2018 (załącznik nr 8). 
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla członków Organów Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LXV/295/VII/2018 (załącznik nr 9). 
 
Punkt 9a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązanie Doraźnej Komisji w sprawie 
budowy Osiedlowego Domu Kultury. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LXV/296/VII/2018 (załącznik nr 10). 
 
O godz. 20.30 sesję opuścił pracownik WJPM, dalszy ciąg protokołu został sporządzony na podstawie 
odsłuchu nagrania. 
 
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania  
o zmianę redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-
Smochowice”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Poinformował, że został złożony wniosek o odwołanie Redaktora Naczelnego 
gazetki. Następnie wyraził swoje zdanie na temat powodów, które ostatecznie zdecydowały, że poprze 
wniosek o odwołanie Redaktora Naczelnego, pani Elżbiety Węgrzynowicz. Przytoczył przykłady 
podjętych, błędnych, decyzji. Stwierdził, że w niektórych przypadkach nie została zachowana 
rzetelność co do umieszczanych w gazetce artykułów. Następnie oddał głos Radnej, pani Magdalenie 
Ratajczak, która odniosła się do stwierdzenia pani Elżbiety Węgrzynowicz, dotyczącego ilości 
napisanych przez nią artykułów. Potwierdziła, iż napisała do gazetki tylko jeden artykuł, następnie 



podała powód takiej sytuacji. Głos zabrała Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska, która odniosła 
się do zarzutu braku profesjonalizmu w prowadzeniu gazetki przez Panią Elżbietę Węgrzynowicz. 
Stwierdziła, że pani Elżbieta Węgrzynowicz nie zasłużyła na taka ocenę. Dodała, że pani 
Węgrzynowicz robiła wszystko, aby gazetka była wydawana na wysokim poziomie. Następnie głos 
zabrał Radny, pan Witold Puchalski, stwierdził, że artykuły w gazetce są mało czytelne, zbyt mała 
czcionka. Mimo ustaleń na spotkaniach zespołu, nie są one realizowane. Głos zabrał Radny, pan 
Robert Błoszyk, który poparł wypowiedź swojego przedmówcy. Dodał, że od nowego redaktora 
oczekuje dialogu, zaangażowania do wspólnych działań, lidera, który będzie potrafił łączyć ludzi, a nie 
ich dzielił. Głos zabrała ponownie Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska, która odniosła się do 
wypowiedzi Radnego, pana Witolda Puchalskiego stwierdzając, że jego artykuły, z reguły, są dość 
obszerne, a żeby móc zamieścić całość tekstu, czasami trzeba zmniejszyć czcionkę.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zgłosił wniosek formalny w sprawie zamknięcia listy 
mówców. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Głos zabrała Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska, stwierdzając, jeśli dalsza współpraca  
z Redaktorem naczelnym jest nie możliwa, to może warto coś zmienić. Następnie głos zabrał Radny, 
pan Krzysztof Kruszka zgłaszając swoją kandydaturę do składu zespołu redakcyjnego. Jako ostatni 
głos zabrał Radny, pan Radosław Sekulski, który złożył wniosek zmiany porządku obrad poprzez  
przesunięcie planowanej, po pkt 11 przerwy do pkt 10. Następnie Przewodniczący Rady zarządził 
przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
 
O godz. 21.10 Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwę.  
O godz. 21.15 Przewodniczący Rady wznowił obrady, stwierdził obecność 11 radnych. 
 
Następnie zwrócił się do Radnych z pytaniem czy jest głos przeciwny w sprawie kandydatury 
Radnego, pana Krzysztofa Kruszki, który wyraził chęć przystąpienia do zespołu redakcyjnego. Brak 
głosów przeciwnych. Następnie głos zabrała Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska zgłaszając 
swoją kandydaturę do składu zespołu redakcyjnego. Przewodniczący zwrócił się z pytaniem: czy jest 
głos przeciwny w sprawie zgłoszonego wniosku? W odpowiedzi Radny Witold Puchalski zgłosił swój 
sprzeciw. Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem: czy 
Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska ma wejść w skład zespołu redakcyjnego gazetki? 
Głosowało 11 radnych. 
Za   2, 
Przeciw   5,  
Wstrzymało się  4. 
Następnie oddał głos Radnej, pani Dorocie Matkowskiej, która zgłosiła kandydaturę Radnej, pani 
Magdaleny Ratajczak na Redaktora Naczelnego gazetki „Nasze Krzyżowniki-Smochowice”. Radna, 
pani Magdalena Ratajczak wyraziła zgodę na kandydowanie Przewodniczący odczytał treść projektu 
uchwały wraz z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych, przy obecnych 11 radnych. 
Za   7, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LXV/297/VII/2018 (załącznik nr 11).  
 
Punkt 11: Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał odpowiedzi: na zapytanie Radnego, pana 
Radosława Sekulskiego złożone na ręce Przewodniczącego 23.03.2018 r., na wniosek Radnej, pani 
Elżbiet Węgrzynowicz odczytany na sesji 19.03.2018 w sprawie upomnienia Radnej, pani Doroty 
Matkowskiej oraz na wniosek Radnej, pani Elżbiety Węgrzynowicz przesłany drogą elektroniczną  
21.03.2018 w sprawie uwag do protokołu z sesji z 19.03.2018r. Przewodniczący Rady, pan 
Przemysław Polcyn zobowiązał się do przesłania odpowiedzi, drogą elektroniczną, do wszystkich 
radnych.  



 
Punkt 12: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski zwracając się z pytaniem: czy wnioski w sprawie konserwacji 
„cieku Krzyżanka” zostały przesłane do WOŚ? Następnie głos zabrała, pani Teresa Rydzyńska, 
członek Stowarzyszenia „Krzyżanka”, która poinformowała, że 3.04.2018 r. na skrzynkę elektroniczną 
Komisji Ochrony Środowiska została przesłana taka informacja w tej sprawie.  
 
Punkt 13: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 21.55.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


