
 
P R O T O K Ó Ł Nr 24/2020 

XXIV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 
z 7 grudnia 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. 19:02. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący 
Rady Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził 
obecność 8 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 4 stycznia 2021 r. 
Następnie poinformował, że Osiedle otrzymało od Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pismo 
ws. wewnętrznego opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej” i że 14 grudnia rozpoczyna się drugi etap konsultacji tego 
projektu, który potrwa do 31 grudnia. Z kolei 16 grudnia odbędzie się spotkanie konsultacyjne 
w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. Dziwnowskiej. Powiedział 
również, że do 11 grudnia trwają konsultacje w sprawie podziału województwa wielkopolskiego 
na obwody łowieckie. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował o następujących sprawach z zakresu działania komisji: 
 został usunięty wrak na ul. Sytkowskiej, 
 Straży Miejskiej udało się usunąć wiele dzikich wysypisk śmieci, które były zgłaszane przez 

Osiedle, 
 inwestycja na ul. Elbląskiej została zakończona, 
 na ul. Słupskiej została wprowadzona nowa organizacja ruchu w związku z budową progów 

zwalniających, 
 na końcu listopada został ogłoszony przetarg na posprzątanie pasa zieleni wzdłuż 

ul. Dąbrowskiego i ul. Margonińskiej, 
 sprawy porządkowe dot. terenu szkółki zostały zgłoszone przedstawicielowi Zakładu Lasów 

Poznańskich. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że materiały są zbierane i w tym tygodniu 
będą przesłane 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 Zarząd głównie uczestniczył teraz w odbiorach prac. 
Na Maszewskiej jest montowana gablota, tablica z regulaminem i cztery kosze na śmieci. Odbył 
się odbiór siedzisk trybunowych na obiekcie przy ul. Braniewskiej oraz dwóch ławek na placu 
zabaw przy ul. Architektów, a jutro odbędzie się odbiór kamer monitoringu na ul. Przytocznej. 
Następnie dodał, że jeśli chodzi o doposażenie terenu Osiedla w kosze na śmieci to niektóre kosze 
będą musiały zostać przestawione w inne miejsca. Przypomniał również, że Zarząd podjął ostatnio 
uchwałę w sprawie wynajmu boiska przy ul. Braniewskiej. 
 
 



7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych o dokonanie zmian w projekcie planu finansowego na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, zgodnie 
z którym zadanie Osiedla dot. zakupu defibrylatora zostanie przyjęte do realizacji po zmianie 
nazwy na zaproponowaną przez wydział. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
8 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXIV/98/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej” 
w Poznaniu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Henryk Lubawy zaproponował, by dodać 
uwagę o upamiętnieniu miejsca cmentarza cholerycznego. Wywiązała się na ten temat dyskusja. 
Postanowiono poruszyć ten temat na spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami MPU, które 
odbędzie się 14 grudnia. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Wyniki 
głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXIV/99/VIII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
9. Przedstawienie ważniejszych informacji dotyczących propozycji zmian przedstawionych 

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

Przewodniczący Zarządu przedstawił harmonogram prac podkomisji, a następnie omówił krótko 
tematy, które były podejmowane: cyfryzacja dokumentacji w urzędzie, środki celowe, zmiany 
w statutach. 
 
10. Wolne głosy i wnioski. 
Pani Maria Najewska zgłosiła, że pojawiło się dzikie wysypisko śmieci przy ul. Wichrowej. 
Przewodniczący Zarządu powiedział, że można wystosować w tej sprawie pismo. Następnie 
podziękował radnym za zaangażowanie w sprzątanie siedziby organów Osiedla. Poinformował 
również, że w głosowaniu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wygrały dwa projekty 
z terenu Osiedla. Pani M. Najewska poinformowała, że jedno ze zgłoszeń do konkursu Zielony 
Poznań z terenu Osiedla otrzymało pierwsze miejsce w Mieście w kategorii ogrodów 
przydomowych. 
 
O godz. 20:04 do sesji dołączył p. Radosław Sekulski. Od tej pory w sesji brało udział 9 radnych. 
 
Pan H. Lubawy przypomniał, że jeśli chodzi o upamiętnienie miejsca cmentarza cholerycznego 
to Rada Osiedla podjęła decyzję o postawieniu tam tablicy. Poruszył również temat utworzenia 
ścieżki przyrodniczej. Przewodniczący Zarządu powiedział, że Zakład Lasów Poznańskich planuje 
utworzyć tam ścieżkę dydaktyczną. Przewodniczący Rady opowiedział o incydencie na terenie 
byłej szkółki leśnej związanym z obecnością tam myśliwego. Zaproponował rozważenie tematu 
pod kątem zgłoszenia uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który 
jest właśnie w trakcie konsultacji, dotyczącej wyłączenia tego terenu z obszarów łowieckich. 
 
 
 
 
 



11. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:25 zamknął XXIV sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    


