
Protokół nr 77/2018  
LXXVII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 6 listopada 2018 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.29 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. Przewodniczący Rady poinformował o wycofaniu, na podstawie §20 pkt 9 
regulaminu, projektu uchwały (nr roboczy 342) w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 
2018, z porządku obrad (punkt 7). Na wniosek Radnego, pana Witolda Puchalskiego, Przewodniczący 
Rady zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt 8b pkt 8c o treści: Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich 
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2019 r. Następnie zarządził przeprowadzenie 
głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia.  
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie najbliższej sesji – 3.12.2018r. 
o godz. 19.00. Następnie przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami.  
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, który poinformował o comiesięcznym spotkaniu  
w Komisariacie Poznań-Jeżyce w sprawie bezpieczeństwa. Wszystkie sprawy zostały zgłoszone, 
przede wszystkim przekraczanie szybkości na terenie osiedla. Następnie poinformował o ukończonym 
remoncie części chodnika ul. Trzebiatowskiej, został również rozpoczęty remont chodnika  
ul. Budzyńskiej. W spawie wykonania poduszek berlińskich został ogłoszony przetarg na wyłonienie 
wykonawcy. 
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki–Smochowice”. 
Radna, pani Dorota Makowska poinformowała o spotkaniu redakcji gazetki – 20.11.2018. 
 
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 
(punkt wycofany z porządku obrad przez wnioskodawcę) 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie zakończenia VII kadencji Rady Miasta 
Poznania.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu stanowiska. Następnie 
zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Stanowisko nr LXXVII/342/13/VII/2018 (załącznik nr 3). 
 
 
 



Punkt 8a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania 
do realizacji w 2019 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXVII/343/VII/2018 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 8b: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu planu 
wydatków na 2019 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Przedstawił załącznik do uchwały stanowiący projekt planu z naniesionymi 
zmianami. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXVII/344/VII/2018 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 8c: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac 
remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2019 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, który poinformował, 
że uchwała porządkuje zaproponowane do realizacji zadania zgłoszone już do ZDM. Dodał, że Rada 
otrzymała pismo z ZDM z propozycją przyjęcia zadań powierzonych do realizacji. Następnie głos 
zabrał Radny, pan Marek Leśniak, który zwrócił się z pytaniem czy propozycje podane w uchwale 
zostały skonsultowane z mieszkańcami Osiedla? W odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, 
że Rada, na sesji 6.08.2018 r., podjęła uchwałę w sprawie propozycji zadań powierzonych. Na pismo 
Rada otrzymała odpowiedź ZDM z propozycją hierarchii realizacji zadań - i właśnie ta propozycja 
została ujęta w procedowanej uchwale. Ponownie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski informując, 
że propozycje ujęte w uchwale są efektem zebranych, na dyżurach radnych, zgłoszeń mieszkańców 
wymienionych ulic. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn, zarządził 
przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXVII/345/VII/2018 (załącznik nr 6).  
 
Punkt 9: Wolne głosy i wnioski. 
Radny, pan Robert Błoszyk podziękował Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu za pełną kontrolę   
spraw związanych z bezpieczeństwem, szczególnie bezpieczeństwa ruchu na ul. Człuchowskiej. 
Poprosił o stałe monitorowanie tej sprawy. Radny, pan Marek Leśniak zwrócił się z pytaniem:  z jakich 
środków będzie realizowane postawienie Krzyża Cholerycznego? W odpowiedzi Przewodniczący 
Rady poinformował, że na razie należy ustalić wszelkie szczegóły z Zakładem Lasów Poznańskich. 
Na dzień dzisiejszy nie ma mowy o źródłach finansowania realizacji zadania.  
   
Punkt 10: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.20. 

 
 
 
Protokółowała 
(-) A. Rabczewska 

 


