
P R O T O K Ó Ł Nr 18/2020 
XVIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 3 sierpnia 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. 19:13. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący 
Rady Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził 
obecność 10 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 kolejna sesja odbędzie się 7 września br. Powiedział 
również, że radni otrzymywali korespondencję na bieżąco na adresy mailowe. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 

Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że odbył się odbiór prac remontowych odcinka chodnika w ul. Budzyńskiej.  
Z zaoszczędzonych środków ogłoszono przetarg na remont chodnika w ul. Wirskiej. Zarząd Dróg 
Miejskich wykonał również prace równania dróg gruntowych. Następnie poinformował, że usunięto 
dzikie wysypisko śmieci w zaułku ul. Chodzieskiej. Przekazał również informację, że wysłano 
pismo do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie bezpieczeństwa na terenach ROD 
„Zjednoczeni”, które są w stanie likwidacji, ponieważ ostatnio był tam pożar. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Pani Dorota Matkowska poinformowała, że następne wydanie gazetki będzie miało miejsce 
na przełomie września i października. 
 
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 odbędzie się akcja sprzątania świata. Przekazał 
również informację, że Zarząd podjął uchwałę dot. przygotowania projektu planu wydatków oraz 
wniosku o zawarcie umowy na wynajem boiska na ul. Braniewskiej ze Szturmem Junikowo. 
Następnie przedstawił tematykę pism, które zostały wysłane: w sprawie ROD „Zjednoczeni”, 
skarga na działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania, która nie przyjęła środków na zakup 
fotopułapek, w sprawie chwastów i krzewów w pasach drogowych, w sprawie cieku „Krzyżanka”, 
w sprawie zabezpieczenia nagrania z monitoringu na ul. Braniewskiej, w sprawie lokalizacji 
nowych koszy na śmieci. Pan Andrzej Dłutkowski zaproponował, by w piśmie dot. uporządkowania 
chwastów i krzewów w pasach drogowych uwzględnić również uporządkowanie pasa drogowego 
ul. Słupskiej na odcinku od Sianowskiej do Dąbrowskiego. 
 
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. Pani Maria Najewska zapytała jaka jest łączna 
kwota przekazana na zadanie „Kino jesienne na Krzyżownikach-Smochowicach”, 
na co Przewodniczący Rady odparł, że jest to kwota 25 856,40 zł. Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XVIII/84/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 



8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Henryk Lubawy zapytał ile będzie punktów 
z kamerami w ramach przewidzianych środków, na co Przewodniczący Rady odparł, że Wydział 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przygotowuje aktualizację kosztorysu i trzeba się 
zmieścić w kwocie 700 000,00 zł dofinansowania. Następnie przedstawił proponowane lokalizacje 
kamer. Pan Robert Błoszyk podsumował, że będzie to dołożony fragment sieci monitoringu 
do tego, czym już zarządza WZKiB i przypomniał, że musiałyby pojawić się tablice w związku 
z obowiązkiem informacyjnym. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło 
udział 10 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XVIII/85/VIII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

o ujęcie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic 
Białoborskiej i Słupskiej” w Poznaniu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
10 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XVIII/86/VIII/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
10. Prezentacja przez Zarząd Osiedla projektu planu wydatków na 2021 r. 

Przewodniczący Rady przypomniał jaki był terminarz prac nad budżetem, a następnie odczytał 
projekt planu wydatków na 2021 r. Przewodniczący Rady powiedział, że w przypadku nieuzyskania 
grantu środki przewidziane na wkład własny zostaną przeznaczone na monitoring. Pan 
A. Dłutkowski poruszył temat właściwej daty jubileuszu powstania jednostki pomocniczej. 
Wywiązała się dyskusja na ten temat. 
 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2021 r. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
10 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XVIII/87/VIII/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
12. Wolne głosy i wnioski. 

Brak. 
 
13. Zakończenie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:25 zamknął XVIII sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    


