
P R O T O K Ó Ł Nr 20/2020 
XX sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 5 października 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. 19:08. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący 
Rady Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził 
obecność 4 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. W związku z brakiem kworum porządek obrad 
pozostał niezmieniony. 
 
2. Oświadczenia. 
Brak. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na 2 listopada br. Powiedział 
również, że po otrzymaniu opinii wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych do zadań 
Osiedla na 2021 r. oraz rozstrzygnięciu konkursu grantowego 19 października odbędzie się 
dodatkowa sesja w celu dokonania zmian w projekcie planu wydatków na 2021 r. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że odbył się odbiór prac remontowych chodnika na ul. Wirskiej. Dodał, że wykonano 
również montaż latarni na skrzyżowaniu ulic Chodzieskiej/Czarnkowskiej oraz że trwają prace 
inwestycji na ul. Elbląskiej. Poinformował również, że realizowane jest zadanie dot. nasadzeń 
kompensacyjnych na terenie placu zabaw przy ul. Architektów, ponieważ pobrano próbki do badań 
gleby. Powiedział, że odbyła się akcja sprzątania świata, ogłoszono przetargi na progi zwalniające 
na ul. Beskidzkiej i Lęborskiej, a także rozstrzygnięto przetarg na progi zwalniające 
na ul. Słupskiej. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. Witold Puchalski poinformował, że w tym tygodniu gazetka będzie 
skierowana do druku. 
 
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 podpisana została umowa na wynajem kortów 
tenisowych na obiekcie przy ul. Braniewskiej oraz że zostało wysłane pismo do Zarządu Dróg 
Miejskich w sprawie przycięcia krzewów zasłaniających widoczność. 
 
7. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu planu wydatków 

na 2021 r. 
W związku z brakiem kworum punkt nie został zrealizowany. Przewodniczący Rady poinformował, 
że zmiana projektu planu wydatków na 2021 r. będzie miała miejsce na kolejnej sesji. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych 

do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 
W związku z brakiem kworum punkt nie został zrealizowany. Przewodniczący Rady poinformował, 
że uchwałę w tej sprawie podejmie Zarząd Osiedla, który posiada do tego upoważnienie. 

 
9. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Zarządu przedstawił krótko założenia ewaluacji jednostek pomocniczych 
i propozycje zmian w ich funkcjonowaniu. 



10. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19:28 zamknął XX sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    


