
P R O T O K Ó Ł Nr 25/2021 
XXV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 4 stycznia 2021 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. 19:05. 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 1 lutego 2021 r. 
Następnie przedstawił harmonogram sesji na rok 2021. Przewodniczący Rady poinformował, 
że w marcu minie połowa kadencji Rady Osiedla i zwrócił się do radnych, którzy zostali przez Radę 
Osiedla wyznaczenia na jej przedstawicieli do różnych spraw, o złożenie informacji z realizacji tych 
upoważnień. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że pod koniec roku odbywały się głównie odbiory prac: progi zwalniające 
na ul. Lęborskiej i Beskidzkiej, montaż gablot, montaż regulaminu i koszy na ul. Maszewskiej. 
Miały również miejsce akcje likwidacji dzikich wysypisk śmieci, m.in. Kościerzyńska, Gniewska,  
na tyłach cmentarza, prace porządkowe na odcinku pobocza ul. Elbląskiej do ul. Gniewskiej. 
Będzie jeszcze przycięta zieleń w pasie drogowym. Poprosił również radnych o przekazywanie 
informacji o niewłaściwym parkowaniu czy jakichś sprawach nierozwiązanych od lat, ponieważ 
Straż Miejska chce podjąć w tych sprawach działania. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że gazetka się ukazała. Zaproponował, 
by zacząć już zbierać materiały do kolejnego wydania. 
 
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 podjął uchwałę w sprawie wynajmu boiska przy 
ul. Braniewskiej. Aktualnie są dwie umowy na wynajem tego boiska. Poinformował, że brał udział 
w odbiorze prac w Przedszkolu nr 14. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

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

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
9 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXV/100/VIII/2021 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
8. Wolne głosy i wnioski. 
Pani Maria Najewska poruszyła temat dystrybuowania flag powstańczych i narodowych 
zakupionych ze środków Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Następnie poinformowała, 



że Zarząd Dróg Miejskich nadal nie postawił kosza przy ul. Kociewskiej przy Krzyżance. 
Przewodniczący Zarządu powiedział, że wszystkie kosze zostały już zamontowane, ale dwa będą 
przestawione, i na pewno jeden z nich trafi na ul. Kociewską. Powiedział, że przypomni również 
Zarządowi Dróg Miejskich o opróżnianiu kosza na ul. Łagowskiej. Następnie zachęcił radnych 
do zaangażowania się w sprzątanie siedziby. Pan Radosław Sekulski poinformował, że był 
świadkiem jak na skrzyżowaniu Słupska-Wirska samochód był bliski potrącenia starszej pani 
przechodzącej przez pasy i podobno często się tam to zdarza. Radni dyskutowali na ten temat. 
Przewodniczący Zarządu stwierdził, że chodnik na ul. Wirskiej został zmodernizowany i w dalszej 
kolejności można wystąpić o dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych. Przewodniczący 
Zarządu poinformował, że zespół Plażojada 2 zakończył swoją działalność. Pan Henryk Lubawy 
powiedział, że 6 stycznia być może będzie małe spotkanie na Wzgórzu Berlińskim, aby 
podtrzymać tradycję.  
 
9. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19:42 zamknął XXV sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    


