
Protokół nr 3/2019 
III sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 3 czerwca 2019 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, przy ul. Muszkowskiej 1a, stwierdził obecność 10 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. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady 
pomiędzy sesjami. 
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla, pan Witold Puchalski, informując, że komisja odbyła 
pierwsze spotkanie 15.05.2019 r. na którym został wybrany przewodniczący komisji oraz dwóch 
zastępców. Przewodniczącym Komisji został Radny, pan Witold Puchalski, zastępcami 
Przewodniczącego zostali Radna, pani Maria Najewska oraz Radny, pan Andrzej Dłutkowski. 
Poinformował o wizji lokalnej terenu Osiedla (10.05) przeprowadzonej wspólnie z przedstawicielem 
WGK UM. Poinformował również o przesłanych pismach do ZDM w sprawie utwardzenia ulic  
i naprawy chodników. Część zadań została już zrealizowana przez ZDM.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
Punkt 6: Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku  
z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr II/6/VIII/2019 Rady Osiedla. 
Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski poinformował, że Zarząd nie podjął uchwał oraz nie 
wydał opinii. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 r.  
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 III/26/VIII/2019 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 8: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Radny, pan Zygmunt Pawlik, który poinformował o obchodach 50 rocznica patrona Szkoły 
Podstawowej nr 57. Zwrócił się z pytaniem: czy Rada miałaby możliwość przeznaczenia środków na 
organizowane przez Szkołę obchody? Radna, pani Dorota Makowska poprosiła o ustalenie na jakie 
zadanie Rada miałaby przeznaczyć środki. Następnie zabrał głos Radny, pan Andrzej Dłutkowski, 
który zaproponował 3 tematy do realizacji w trakcie kadencji Rady: budowa chodnika w ul. Słupskiej 
na odcinku od ul. Kociewskiej do Muzeum, od ul. Kościerzyńskiej w kierunku do ul. Słupskiej (prawa 
strona) budowa chodnika wraz z drogą rowerową oraz montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Słupskiej i Sianowskiej. Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski stwierdził, że część tych 
zadań można spróbować zrealizować poprzez wnioski grantowe. Zaproponował, aby na najbliższym 
spotkaniu Zarządu omówić proponowane przez radnych zadania, które można będzie umieścić  
w planie Osiedla na 2020 rok. 
  
Punkt 9: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.30. 
 

Przewodniczący Rady Osiedla 
 
      Przemysław Polcyn 

Protokółowała 
A. Rabczewska 


