
P R O T O K Ó Ł Nr 21/2020 
XXI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 19 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. 19:11. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący 
Rady Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził 
obecność 9 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 planowana jest na 2 listopada br. W związku 
z ograniczeniami spowodowanymi przez COVID-19 na tej sesji będą dokonywane zmiany 
w bieżącym planie wydatków Osiedla. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że wykonano zadanie oświetlenia na ul. Chodzieskiej, natomiast w trakcie realizacji 
jest zadanie dot. zakupu i montażu nowych koszy na śmieci. Następnie dodał, że trwają prace 
w ramach inwestycji na ul. Elbląskiej. Niedługo mają się rozpocząć prace dot. wykonania progów 
zwalniających na ul. Słupskiej. Poinformował, że wykonano badanie gruntu na placu zabaw przy 
ul. Architektów i że trwają uzgodnienia w ramach planowanych nasadzeń, które ma wykonać 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Pan Radosław Sekulski zapytał, w których 
miejscach mają powstać progi zwalniające na ul. Słupskiej. Przewodniczący Zarządu odparł, 
że projekt został wysłany radnym na skrzynki mailowe. Wyjaśnił, że ma powstać pięć progów. Pani 
Maria Najewska zwróciła uwagę, że na ul. Kociewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Łebską pojawił się 
kosz na śmieci, ale powinien on stać bliżej Krzyżanki. Przewodniczący Zarządu odparł, że dopiero 
część koszy zostało zamontowanych i w tym miejscu ma także zostać postawiony. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Pani Dorota Matkowska powiedziała, że Osiedle oczekuje na dostarczenie gazetki. 
 
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 Zarząd Osiedla podjął uchwałę w sprawie 
zaopiniowania projektów zgłoszonych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 
Powiedział także, że wystosowano pismo do Straży Miejskiej w sprawie dzikich wysypisk śmieci 
na terenie Osiedla. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/87/VIII/2020 Rady Osiedla 

Krzyżowniki-Smochowice z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie projektu planu wydatków 
na 2021 r. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przedstawił proponowane zmiany w projekcie 
planu wydatków na 2021 r. Przewodniczący Zarządu, odnosząc się do zadania dot. zakupu 
defibrylatora dla Osiedla, powiedział, że będzie on umieszczony w aptece. Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 



Uchwała nr XXI/92/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu 
 
8. Przedstawienie ważniejszych informacji dotyczących propozycji zmian przedstawionych 

na posiedzeniu Podkomisji do spraw Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych 
Miasta Poznania. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił założenia ewaluacji jednostek pomocniczych i propozycje 
zmian w ich funkcjonowaniu, wskazując na zmiany w statutach, finansowaniu osiedli oraz środkach 
celowych. 

 
9. Wolne głosy i wnioski. 
Pan R. Sekulski poruszył temat dzików na terenie Osiedla. Pani M. Najewska poinformowała, 
że odebrała nagrody na konkurs Zielony Poznań i rozpoczęła dyskusję na temat możliwości ich 
wręczenia uczestnikom konkursu. Pan Henryk Lubawy poinformował, że została wykonana tablica 
pamiątkowa na Wzgórzu Berlińskim i planowane jest jej uroczyste odsłonięcie. Przewodniczący 
Zarządu przypomniał, że niedługo rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone do PBO 2021. 
Pan Zygmunt Pawlik poinformował, że środki przeznaczone w planie wydatków Osiedla 
na wsparcie dla seniorów nie zostaną w pełni wykorzystane. 
 
10. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19:57 zamknął XXI sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    


