
P R O T O K Ó Ł Nr 14/2020 
XIV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 4 maja 2020 r. 
odbytej w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

 
1. Otwarcie sesji, powołanie protokolanta, przedstawienie porządku obrad. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 19:04. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady 
Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził obecność 
12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano 
p. Katarzynę Kunicką, pracownika Oddziału Obsługi – Północ Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Nikt nie wniósł uwag. 
 
2. Oświadczenia. 
Brak. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja planowana jest na 1 czerwca br. Sesja 
budżetowa planowana jest na 6 lipca, a na sesji dwa tygodnie wcześniej tj. 22 czerwca Zarząd 
Osiedla przedstawi radnym projekt planu wydatków. Zaznaczył, że może zajść konieczność zwołania 
sesji również 25 maja, ze względu na uzgodnienia dotyczące spraw finansowych. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski poinformował, 
że odbył się przetarg na ul. Budzyńskiej i został wyłoniony wykonawca. W związku 
z zaoszczędzonymi z tego tytułu środkami będzie realizowany również remont chodnika 
w ul. Wirskiej. Następnie p. W. Puchalski przedstawił rozwiązanie sprawy gromadzenia śmieci przez 
bezdomnego na działce przy ul. Oliwskiej oraz sprawę montażu fotopułapek. Poinformował, 
że Zarząd wystosował szereg pism w sprawie napraw dróg na terenie Osiedla w ramach bieżącego 
utrzymania. Przedstawił również statystykę zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu Słupska-
Dąbrowskiego, otrzymaną z Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że trwają ustalenia co do terminu wydania 
drugiego numeru gazetki, ponieważ niedługo będzie wiadomo czy można będzie organizować 
imprezy. 
 
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 oraz 
przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że 1 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym 
podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania. 
Zarząd złożył również pismo z oceną realizacji grantu pn. „Rozbudowa placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej przy ul. Przytocznej w Poznaniu”. Ustalono również lokalizację nowych ławek na obiekcie 
przy ul. Architektów, wyrażono zgodę na przeniesienie środków między paragrafami budżetowymi 
w celu dokończenia realizacji montażu piłkochwytów na obiekcie przy ul. Braniewskiej oraz 
przekazano do Zarządu Dróg Miejskich listę lokalizacji nowych koszy na śmieci. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  
 
O godz. 19:21 sesję opuścił p. Henryk Lubawy. Od tej pory w sesji brało udział 11 radnych.  
 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad  projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 
11 radnych. Wyniki głosowania: 



- za – 11, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XIV/76/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
8. Wolne głosy i wnioski. 
O godz. 19:23 na sesję powrócił p. H. Lubawy. Od tej pory w sesji brało udział 12 radnych. 
 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że odbywają się prace porządkowe na pumptracku przy 
ul. Maszewskiej. Następnie poinformował o działaniach w ramach zespołu Plażojada 2 oraz zespołu 
rowerowego. Przekazał również informację o trwających pracach w zakresie zagospodarowania 
terenu po byłej szkółce w Krzyżownikach. Pan Robert Błoszyk poruszył temat fotopułapek. Pan 
Grzegorz Proniewicz zapytał na jakim etapie jest plan zagospodarowania terenu szkółki, 
na co Przewodniczący Rady odparł, że jest to początkowy etap: wywołanie planu i zbieranie uwag. 
Przewodniczący Zarządu odnosząc się do tematu fotopułapek zasygnalizował, że Zarząd planuje 
składać wniosek w konkursie grantowym na rozbudowę monitoringu na Osiedlu. Pan Radosław 
Sekulski poruszył temat zabezpieczenia studzienki, która znajduje się przy wejściu do księgarni. 
Przewodniczący Rady odparł, że temat będzie przekazany Bibliotece Raczyńskich, ponieważ 
studzienka znajduje się na ich terenie. Pani Maria Najewska poruszyła temat nasadzeń drzew 
na placu przy ul. Architektów oraz zapytała czy konkurs „Zielony Poznań” się odbędzie. 
Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że przyszło pismo z Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa z informacją, że na terenie zarządzanym przez Osiedle zostaną wykonane 
nasadzenia kompensacyjne. Przekazał również informację, że konkurs „Zielony Poznań” odbędzie 
się. Pan Andrzej Dłutkowski poinformował, że jest 36 drzew, które mają zostać posadzone przez 
WZKiB na terenie Osiedla w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Wywiązała się na ten temat 
dyskusja.  
Przewodniczący Zarządu poinformował, że osiedlowy obiekt sportowy jeszcze jest zamknięty i trzeba 
poczekać na decyzję władz Miasta w tym zakresie. 
 
9. Zamknięcie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19:41 zamknął XIV sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    
 

  


