
Protokół nr 67/2018  
LXVII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 7 maja 2018 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.14 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, stwierdził obecność 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. Następnie Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad 
poprzez dodanie po pkt 9 pkt 9a o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie Miasta Poznania zadania dotyczącego obszaru 
Osiedla. Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 

Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
O godz. 19.25 na sesję przybył Radny, pan Eugeniusz Gąsiorek.  
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, że następna sesja planowana jest na  
4 czerwca o godz. 19.00. Następnie omówił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy 
sesjami.  
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Nikt nie przekazał informacji. 
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Glos zabrała Redaktor naczelna gazetki, pani Magdalena Ratajczak, która poinformowała o spotkaniu 
zespołu redakcyjnego. Materiały do następnego numeru już są zebrane, gazetka ukaże się zgodnie  
z terminem.  
 
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, w okresie między sesjami, 
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. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLVII/301/VII/2018 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 8: 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 10 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  2. 
Uchwała nr XLVII302/VII/2018 (załącznik nr 4). 
 



Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich  
w sprawie wprowadzenia oznakowania znakiem B-5. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, który wyjaśnił powód złożenia 
wniosku o ustawienie znaku zakazu wjazdu dla pojazdów ciężarowych. Radny, pan Marek Leśniak 
zapytał: dlaczego na tym odcinku wnioskujemy o ustawienie znaku? W odpowiedzi Przewodniczący 
Rady poinformował, że wniosek jest efektem zgłoszeń mieszkańców. Radny, pan Marek Leśniak 
zgłosił swoją wątpliwość w sprawie takiego wniosku stwierdzając, że może to spowodować wnioski 
mieszkańców innych ulic na osiedlu i warto się zastanowić czy nie powinno się tej sprawy rozwiązać 
kompleksowo. Radny, pan Radosław Sekulski również zgłosił wątpliwość co do konieczności złożenia 
takiego wniosku, zapytał: czy ustawienie znaku rozwiąże problem? Przewodniczący Rady, pan 
Przemysław Polcyn przypomniał, że ul. Lęborska w zeszłym roku była remontowana, a w tym roku 
będzie kontynuacja remontu. Radny, pan Witold Puchalski stwierdził, że ustawienie znaku jest 
konieczne, ponieważ zabezpiecza wykonane prace. Następnie głos zabrał Przewodniczący Zarządu, 
pan Maciej Bedyński stwierdzając, że ostateczna decyzja w sprawie wnioski należy do ZDM. Radna, 
pani Bożena Stradowska-Adamska stwierdziła, że podjęcie tej uchwały jest przedwczesne. 
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   7, 
Przeciw   3, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLVII/303/VII/2018 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 9a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o 
ujęcie w budżecie Miasta Poznania zadania dotyczącego obszaru Osiedla. 
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 XLVII/304/VII/2018 (załącznik nr 6). 
 
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. „Budowa ul. Łebskiej i przyległych”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Głos zabrał Radny, pan Marek Leśniak stwierdzając, że projekty winny być 
umieszczane na stronie Osiedla. Daje to możliwość zapoznania się mieszkańcom z dokumentacją  
i konsultacji. Przewodniczący Rady poinformował, że jest to projekt ostateczny, po uwagach 
mieszkańców do koncepcji, do którego nie można już zgłaszać uwag. Następnie głos zabrał Radny, 
pan Witold Puchalski stwierdzając, że konsultacje w tej sprawie już się odbyły. Głos zabrała 
mieszkanka Osiedla pani Maria Najewska, stwierdzając, że Rada Osiedla przeznaczając środki na 
inwestycję, ma prawo do zaopiniowania projektu, a wszyscy zainteresowani mieszańcy mieli czas na 
zgłaszanie uwag. Stwierdziła, że nie ma żadnych uwag do dokumentacji projektowej. Wyraziła 
nadzieję, że przeznaczone środki wystarczą na realizacje inwestycji. Następnie Przewodniczący Rady 
zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  2. 
Uchwała nr XLVII/305/VII/2018 (załącznik nr 7). 
 
Punkt 11: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Komisji Dialogu i Współpracy 
z Mieszkańcami. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Przewodniczący stwierdził, że na następnej sesji złoży wniosek o rozwiązanie 
Komisji Rewizyjnej, której jest Przewodniczącym. Dodał, że Komisja Rewizyjna spotkała się w ciągu 
trzech lat 8 razy. Doszedł do wniosku, że jeśli będzie potrzeba zawsze można powołać komisję 
doraźną. Następnie oddał głos Radnej, pani Bożenie Stradowskiej-Adamskiej, która stwierdziła, że 
idąc tokiem myślenia pana Przewodniczącego można rozwiązać wszystkie komisje powołane przez 



Radę. Dodała, że Przewodnicząca Komisji jest nieobecna na sesji i nie może się wypowiedzieć w tej 
sprawie. Następnie głos zabrała Radna, pani Dorota Matkowska, która poinformowała, że jest 
wnioskodawcą tej uchwały. Stwierdziła, że powodem rozwiązania komisji, której również jest 
członkiem, jest brak działań. Od półtora roku komisja się nie zbiera. Poza tym na skrzynkę pocztową 
komisji wpływa dość dużo korespondencji od mieszkańców i niestety na tę korespondencję nie ma 
odpowiedzi. Głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, stwierdzając, że istniejące komisje mają 
wystarczająco dużo pracy, dodał, że ustalono, iż na korespondencje mieszkańców wpływającą do 
komisji odpowiada Przewodniczący Komisji. Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska stwierdziła, że 
należało by zaczekać z rozwiązaniem komisji i wysłuchać co do powiedzenia w tej sprawie ma 
Przewodnicząca Komisji. Radny, pan Maciej Bedyński stwierdził, że radni zostali wybrani przez 
mieszkańców i powinni tym mieszkańcom służyć. Nie powinna mieć miejsca sytuacja braku 
odpowiedzi na zapytania i problemy mieszkańców. Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie 
głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   7, 
Przeciw   2, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr XLVII/306/VII/2018 (załącznik nr 8). 
 
O godz. 20.25 Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn ogłosił przerwę. 
 
O godz. 20.35 Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn wznowił obrady, stwierdzając  
obecność 8 radnych.  
 
Punkt 12: Dyskusja w sprawie „poparcia wniosku rodziców w sprawie jednej zmiany w SP 57”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przedstawił korespondencję w sprawie 
dwuzmianowości w SP nr 57 przesłaną przez Panią Elżbietę Rakowską-Nowak. Następnie oddał głos 
Przewodniczącemu Zarządu, panu Maciejowi Bedyńskiemu, który stwierdził, że mimo jego 
nieobecności na sesji 4.12.2017 temat jest mu znany. Pismo pani Rakowskiej-Nowak zostało 
przesłane przez WJPM do Rady 13.03.2018 r. W odpowiedzi przygotował krótką notatkę w tej sprawie 
i przesłał do WJPM. Pani Rakowska-Nowak ma pełną wiedzę na jakim etapie, strukturach miasta, jest 
rozpatrywanie sprawy. Kwestia uczniów, rodziców i szkoły należy do kompetencji Dyrekcji szkoły i do 
Rady Rodziców. Pani Rakowska-Nowak skierowała do Szkoły i Rady Rodziców petycję w celu 
przeprowadzenia głosowania w szkole. W szkole odbyło się spotkanie w tej sprawie, na którym 
zostało przedstawione stanowisko Rady Rodziców, było przeprowadzone, w klasach, głosowanie  
i pani Rakowska-Nowak zna wyniki tego glosowania. Większość rodziców jest przeciwna 
proponowanym, przez panią Rakowską-Nowak, rozwiązaniom. Głos zabrała Radna, pani Bożena 
Stradowska-Adamska, która stwierdziła, że pani Rakowskiej-Nowak poprosiła Radę o poparcie 
wniosku lub wystąpienie do Urzędu Miasta, Wydziału Oświaty z prośbą o rozwiązanie problemu 
dwuzmianowości w SP 57. Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński stwierdził, że  
zdecydowana większość rodziców biorących udział w głosowaniu była przeciwna propozycji pani 
Rakowskiej–Nowak, Zarząd nie może jej poprzeć. Następnie głos zabrał Radny, pan Marek Leśniak, 
stwierdzając, że może w przyszłości sprawa dwuzmianowości sama się rozwiąże. Dodał, że nie 
zgadza się z propozycją pani Rakowskiej-Nowak dotyczącą wynajmowania pomieszczeń w innej 
szkole, ale Rada mogłaby poprzeć pomysł dalszej rozbudowy szkoły. Oczywiście jest to sprawa 
dalszej przyszłości. Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska stwierdziła, że pani Rakowska-Nowak 
przychodząc na sesję Rady oczekiwała szybkiej pomocy. Niestety jej nie otrzymała. Przewodniczący 
Zarządu, pan Maciej Bedyński, który stwierdził, że Zarząd przygotuje odpowiedź dla pani Rakowskiej-
Nowak na przesłanego maila.  
  
Punkt 13: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Radny, Witold Puchalski, który zaprosił wszystkich na Międzyosiedlowy Turniej Piłki 
nożnej organizowany przez WJPM. Turniej odbędzie się 12.05.2018. Radny, pan Radosław Sekulski 
zgłosił sprawę wymiany lamp ulicznych na ulicach Gniewska, Pasłęcka, Ornecka. Poprosił  
o przesłanie pism do odpowiednich instytucji.  
 
Punkt 14: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesje o godz. 21.00 


