
Protokół II sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Punkt  1.
Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
Sesję otworzyła Pani Bożena Stradowska- Adamska, stwierdziła kworum (lista obecności zał. nr 1),  
powołano protokolanta-  Katarzyna Filipowska  –  WJPM Jeżyce.  P.  Stradowska-Adamska odczytała 
zaproponowany  porządek  obrad  (zał.  nr  2),  P.  Węgrzynowicz  zaproponowała  wprowadzenie 
dodatkowych punktów związanych ze sprawą plaży w Kiekrzu oraz sprawę Toru Poznań głosowanie 
nad zmianą porządku obrad: za: 13, przeciw:0, wstrzymało się:1
Lista radnych oraz gości uczestniczących w obradach ( załącznik nr 1)
Proponowany porządek obrad ( załącznik nr 2) 

Punkt  2.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru wiceprzewodniczącego Rady osiedla w składzie: p. Hanna 
Górzna – Kamińska, p. Magdalena Ratajczak, p. Marek Leśniak  za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Punkt  3.
Przyjęcie Regulaminu wyboru w-ce Przewodniczący RO – P. Stradowska – Adamska odczytała 
regulamin wyboru wiceprzewodniczącego Rady – bez uwag (załącznik nr 3)

Punkt  4.
Podjęcie uchwały ws liczby w-ce Przewodniczących RO i osób wybranych w-ce Przewodniczącymi RO 
P. Stradowska – Adamska poddała pod głosowanie ilość wiceprzewodniczących Rady Osiedla:
Głosowanie 1 wiceprzewodniczący: za: 0, przeciw: 14, wstrzymało się: 0
Głosowanie 2 wiceprzewodniczących: za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Zgłoszono następujących kandydatów na wiceprzewodniczących: P. Stradowska – Adamska zglosiła P. 
Roberta Błoszyka i P. Przemysława Polcyna, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie; P. Andrzej 
Dłutkowski zgłosił kandydaturę P. Radosława Sekulskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie - 
krótka autoprezentacja kandydatów.
Komisja skrutacyjna odczytała protokół :
     
 Wyniki głosowania:

      Robert Błoszyk – 12     Przemysław Polcyn – 10   Radosław Sekulski - 4               

      Całkowita liczba oddanych głosów        14           
      Głosów ważnych                                    14
      Głosów wstrzymujących się 0
      Głosów nieważnych 0
W wyniku głosowania na wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali: Robert Błoszyk i Przemysław 
Polcyn.
Wynik wyborów odzwierciedla uchwała II/2/VII/2015 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice o ilości i 
wyborze wiceprzewodniczących Rady (załącznik nr 4 ) oraz protokół Komisji skrutacyjnej 
( załącznik nr 5), stanowiący integralną część tej uchwały.



Punkt  5.
Powołanie komisji skrutacyjnej Przewodniczący ZO – radni jednogłośnie uznali, że komisja skrutacyjna 
pozostaje w niezmienionym składzie za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Punkt  6.
Przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego ZO – po odczytaniu regulaminu przez 
Przewodniczącą Rady Osiedla przyjęto bez uwag ( załącznik nr 6)

Punkt  7.
Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla – P. B. Stradowska – Adamska zgłosiła kandydaturę P. 
Macieja Bedyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie i dokonał krótkiej autoprezentacji
Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego Rady Osiedla.
Komisja skrutacyjna odczytała protokół :
     
Wyniki głosowania:

 Maciej Bedyński              14

      Całkowita liczba oddanych głosów        14           
      Głosów ważnych                                 14
      Głosów wstrzymujących się       0
      Głosów nieważnych       0
 W wyniku głosowania na Przewodniczącym Zarządu wybrany został Maciej Bedyński
   
Wynik wyborów odzwierciedla uchwała II/3/VII/2015 Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice o 
wyborze Przewodniczącego Zarządu (załącznik nr 7 ) oraz protokół Komisji skrutacyjnej ( załącznik nr 
8), stanowiący integralną część tej uchwały.

Punkt  8.
Podjęcie uchwały ws  struktury Zarządu Osiedla, P. Stradowska – Adamska zaproponowała aby Zarząd 
liczył  7  osób  za:  14,  przeciw:  0,  wstrzymało  się:  0,  uchwała  nr  II/4/VII/2015  (załącznik  nr  9)  
P.  Przemysław  Polcyn  zaproponował  aby  zmienić  kolejność  wyboru  i  najpierw  powołać  komisje 
problemowe, P. Stradowska – Adamska poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad polegającą 
na  uchwaleniu  w  pierwszej  kolejności  komisji  problemowych  jako  pkt  8a  -   następnie  zarządu,  
głosowanie za zmianą porządku obrad za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się:1

Punkt 8a.
Podjęcie uchwały ws powołania komisji problemowych w Radzie Osiedla - P. Stradowska – Adamska  
zaproponowała  powołanie  następujących  komisji:  komisję planowania  i  rozwoju  -  do  spraw 
planowania  przestrzennego,  inwestycji  miejskich  na  terenie  osiedla,  utrzymania  infrastruktury 
osiedla, komisję porządku i bezpieczeństwa- do spraw utrzymania czystości na osiedlu, współpracy z 
Policją  i  Strażą  Miejską,  komisję  ochrony  środowiska-  do  spraw  ochrony  zieleni,  wód 
powierzchniowych, powietrza, komisję kultury, rekreacji i oświaty- do spraw organizowania imprez w 
celu integracji lokalnej i zachęcania do aktywnego trybu życia, komisję dialogu z mieszkańcami – do 
spraw prowadzenia konsultacji  społecznych, redagowania strony internetowej,  gazetki osiedlowej, 
komunikacji z mieszkańcami,
komisję rewizyjną –do spraw zgodności działań Rady i Zarządu z obowiązującym prawem
Głosowanie: za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się:0, podjęto uchwałę nr II/5/VII/2015 (załącznik nr 10), P 
Stradowska – Adamska zaproponowała jednocześnie aby powołać  przewodniczących tych komisji  
proponując następujące osoby:  P.  M. Leśniak (kom.planowania i  rozwoju),  P.  W. Puchalski  (kom.  
bezpieczeństwa  i  porządku),  P.  D.  Matkowska  (kom.  ochrony  środowiska),  P.  R.  Błoszyk  (kom. 
oświaty, kultury, sportu i rekreacji), P. E. Węgrzynowicz (kom.dialogu i współpracy z mieszkańcami),  



P.  P.  Polcyn  (kom.rewizyjna)  głosowanie:  za:  10,  przeciw:  0,  wstrzymało  się:  4,  po  informacji 
uzyskanej  od  pracowników  WJPM,  że  komisje  ze  swojego  składu  wybierają  przewodniczących 
anulowano przyjęcie uchwały ws powołania przewodniczących komisji za: 14, przeciw: 0, wstrzymało 
się: 0

Punkt 9
Powołanie komisji skrutacyjnej skład ZO – w związku z faktem, że P. M. Leśniak będzie wskazany 
przez Przewodniczącego Zarządu jako jeden z kandydatów powołano nowy skład: 
p. Hanna Górzna – Kamińska, p. Magdalena Ratajczak, p. Bożena Stradowska – Adamska za: 14, 
przeciw: 0, wstrzymało się: 0

Punkt 10
Przyjęcie Regulaminu wyboru zastępcy Przewodniczącego ZO i członków ZO- po odczytaniu 
regulaminu przez Przewodniczącą Rady Osiedla przyjęto bez uwag ( załącznik nr 11)

Punkt 11
Podjęcie uchwały ws składu Zarządu Osiedla , P. Bedyński zaproponował skład Zarządu
P. Leśniaka, P. Puchalskiego, P. Matkowską, P. Błoszyka, P. Węgrzynowicz, P. Polcyna, (1 osoba wyszła 
godz.19.30), w związku z tym, że P. Polcyn i P. Błoszyk są wiceprzewodniczącymi Rady Osiedla trzeba 
zmienić ilość członków zarządu i anulować uchwałę II/4/VII/2015 za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, 
podjęto uchwałę o pięcioosobowym składzie Zarządu Osiedla za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 
uchwała nr II/6/VII/2015  (załącznik nr 12); Komisja skrutacyjna odczytała protokół :
     
Wyniki głosowania:

 Marek Leśniak:12 Witold Puchalski:13  Dorota Matkowska: 12  Elżbieta Węgrzynowicz: 12

      Całkowita liczba oddanych głosów        13           
      Głosów ważnych                                 13
      Głosów wstrzymujących się      0
      Głosów nieważnych      0
 W wyniku głosowania zastępcami przewodniczącego i członkami zarządu wybrani zostali Marek 
Leśniak, Witold Puchalski, Dorota Matkowska, Elżbieta Węgrzynowicz
   
Wynik wyborów odzwierciedla uchwała II/7/VII/2015 Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice o 
wyborze zastępców przewodniczącego i członków zarządu (załącznik nr 13 ) oraz protokół Komisji 
skrutacyjnej ( załącznik nr 14), stanowiący integralną część tej uchwały.

 
P. Stradowska –Adamska zaproponowała przed omawianiem punktów wprowadzonych przez P. 

Węgrzynowicz zmianę porządku obrad dotyczącą wystąpienia do Prezydenta Miasta Poznania 
ws ewaluacji projektu strefa 30 i wystąpienia do ZDM w sprawie dalszych planów co do ulicy 
Biskupińskiej/ Beskidzkiej jako 11 a i 11b za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Punkt 11a
P. Stradowska poinformowała, że dochodzą do radnych głosy niezadowolenia ze strefy 30, projekt 
jest w realizacji więc proponuje aby Rada złożyła wniosek do Prezydenta o ewaluację tego projektu, 
P. Leśniak chodzi o to aby zapytać Urząd a za jego pośrednictwem też policję o ocenę funkcjonowania 
tej strefy od momentu jej wprowadzenia do teraz czyli zestawić koszty, pokazać o ile spadła liczba 
wypadków o ile zmniejszył się hałas, jakie są wymierne korzyści z wprowadzenia tego projektu, 
można też przeprowadzić sondaż wśród mieszkańców czy im się to podoba czy nie, chciałby aby 



miasto samo oceniło czy ten pomysł się sprawdził – Rada będzie też miała dokument do dyskusji z 
mieszkańcami, P. Sekulski zauważył, że w jego ocenie jest za wcześnie na ocenianie, 
Radni uznali, że należy wystąpić do Prezydenta o dokonanie ewaluacji projektu strefa 30  za: 12, 
przeciw: 0, wstrzymało się: 1-uchwała nr II/8/VII/2015 (załącznik nr 15).

Punkt 11b

P. Błoszyk i P. Górzna- Kamińska omówili problem związany z tranzytem jaki odbywa się przez Osiedle 
zwłaszcza po utwardzeniu ulic Biskupińskiej i Beskidzkiej, w planach ulice te miały być drogami 
pieszorowerowymi jednak nic nie wskazuje na to, że tak w najbliższym czasie się stanie, podjęto 
uchwałę o wystąpieniu do ZDM z zapytaniem o stan realizacji inwestycji w ulicach 
Biskupińska/Beskidzka za: 12, przeciw: 0, wstrzymało się: 1 -uchwała nr II/9/VII/2015 (załącznik nr 16)

Punkt 12

(wprowadzony propozycją P. Węgrzynowicz)
Plaża w Kiekrzu -  P. Błoszyk zapoznał radnych ze sprawą problemu jaki ma RO Kiekrz w związku z 
zamiarem przejęcia plaży nad jeziorem i części ośrodka aby utworzyć ogólnodostępną plażę dla 
mieszkańców, miasto wstępnie zaakceptowało pomysł Rady jednak wycofano się z tego i stwierdziło, 
że ma tam być stanica WOPR-u, będzie ogłoszony przetarg na dzierżawcę tego terenu, 
stowarzyszenia działające na osiedlach sąsiadujących z jeziorem i RO Kiekrz wystąpiły do Prezydenta 
aby tereny te pozostawić w zarządzie Osiedla, radni uznali, że w pełni popierają działania RO Kiekrz w 
staraniach o pozyskanie działki celem urządzenia tam ogólnodostępnej plaży miejskiej; podjęcie 
uchwały ws. poparcia starań RO Kiekrz za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 0  -uchwała nr 
II/10/VII/2015 (załącznik nr 17)

Punkt 13
Tor Poznań – podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do prezydenta Miasta Poznania o informację 
na temat działalności Toru Poznań w świetle doniesień prasowych za: 13, przeciw: 0, wstrzymało się: 
0 -  uchwała II/11/VII/2015 (załącznik nr 18)

Punkt 14
Wolne głosy i wnioski: P. Puchalski poinformował o akcji Czysty zielony Poznań – chciałby aby taka 
akcja odbyła się na Osiedlu będzie w kontakcie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
aby załatwić rękawice, worki, kontenery – planowany dzień sprzątania 9 maja, radni uzanli, że 
głosowanie nad zadaniami drogowymi ze środków powierzonych przełożą na następną sesję – 
dokonają obchodu osiedla, P. Stradowska zapowiedziała kolejną sesję na 27.04.br.

Na tym protokół zakończono
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