
Protokół nr 19/2016  
XIX sesji  Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice  

z 1 marca 2016 r. 
 
 
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. 
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska otworzyła sesję, stwierdziła kworum, 
odczytała porządek obrad (lista obecności załącznik nr 1, porządek obrad  załącznik nr 2).  
Przewodnicząca zaproponowała omówienie pkt 3 : Sprawozdanie z działalności zarządu osiedla 
porządku przed pkt 11: Wolne głosy i wnioski. Pan Przemysław Polcyn  zaproponował po pkt 9 
dodać pkt 10 o treści: Projekt uchwały w sprawie listy priorytetów  w zakresie prac remontowych 
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r. Pan Witold Puchalski 
zaproponował po pkt 10 dodać pkt 10a o treści: Projekt uchwały w sprawie zmiany w planie 
wydatków. Radni przyjęli do porządku obrad jako punkt kolejny 10b, zgłoszony przez Panią 
Bożenę Siekańską-Żłobińską, o treści: Projekt uchwały w sprawie przywrócenia cieku 
„Krzyżanka” do Zachodniego Klina Zieleni. 
 
Punkt 2: Informacja w sprawie bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu. 
Przewodnicząca rady, Pani Bożena Stradowska – Adamska oddała głos Panu Witoldowi 
Puchalskiemu, który poinformował o tworzonym przez Policję mapy zagrożeń bezpieczeństwa. 
Do takich miejsc należy teren ul. Przytocznej. Przewodnicząca zaproponowała, aby do mapy 
zagrożeń zgłosić teren obiektu sportowego przy ul. Braniewskiej. Pan Witold Puchalski 
poinformował również, że w najbliższym czasie odbędzie się wizja z udziałem przedstawiciela 
Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, Panem Józefem Rapiorem celem wskazania dzikich 
wysypisk. Pani Elżbieta Węgrzynowicz zwróciła się z pytaniem: czy sprawy bezpieczeństwa 
drogowego mają być zgłaszane na innej zasadzie niż omawiane? W odpowiedzi Pan Witold 
Puchalski stwierdził, odbędzie się dodatkowe spotkanie z Wydziałem Bezpieczeństwa 
Drogowego i na tym spotkaniu będzie można składać wszystkie problemy dotyczące 
bezpieczeństwa drogowego.  
 
Punkt 4: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Chodzieskiej.  
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska poinformowała o piśmie z WGN  w 
sprawie prośby o zaopiniowanie zbycia nieruchomości przy ul. Chodzieskiej. Pan Marek Leśniak 
poinformował o piśmie przygotowanym przez zarząd w tej sprawie i przesłanym do WGN. Na 
teraz jeszcze nie ma odpowiedzi. Zaproponował negatywne zaopiniowanie zbycia nieruchomości. 
Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały. Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie: 
Za   9     
Przeciw  0     
Wstrzymało się 0   
Uchwała nr XIX/90/VII/2016 (załącznik nr3) 
 
Punkt 5: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Sianowskiej. 
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska poinformowała o kolejnym piśmie 
WGN w sprawie prośby o zaopiniowanie zbycia nieruchomości przy ul. Sianowskiej. Następnie 
oddała głos panu Markowi Leśniakowi, który zasugerował zaopiniowanie negatywnie zbycia 
nieruchomości.  
Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały. Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie:  



Za   9     
Przeciw  0     
Wstrzymało się 0   
Uchwała nr XIX/91/VII/2016 (załącznik nr 4) 
 
Punkt 6: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla. 
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska odczytała projekt uchwały w sprawie 
zmian w planie wydatków osiedla – przeznaczenie brakujących środków na druk gazetki oraz 
przeznaczenie diet na organizację festynu osiedlowego. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie:  
Za   9     
Przeciw  0     
Wstrzymało się 0   
Uchwała nr XIX/92/VII/2016 ( załącznik nr 5) 
Następnie odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla- 
środki przekazane do rezerwy budżetu. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie: 
Za   9     
Przeciw  0     
Wstrzymało się 0   
Uchwała nr XIX/93/VII/2016 (załącznik nr 6)  
 
Punkt 7: Projekt uchwały w sprawie objęcia przez Prezydenta Miasta i Radę Miasta patronatem 
uroczystych obchodów z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Rady Osiedla Krzyżowniki – 
Smochowice. 
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska stwierdziła, że taki jubileusz należy 
uczcić w sposób szczególny. Stwierdziła również, że wszystkie imprezy, które są zaplanowane w 
tym roku będą niejako odbywały się z okazji jubileuszu 25-lecia i pod patronatem Prezydenta 
Miasta i  Przewodniczącego Rady Miasta. Następnie przewodnicząca rady odczytała projekt 
uchwały. Rada Przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie: 
Za   9     
Przeciw  0     
Wstrzymało się 0   
Uchwała nr XIX/94/VII/2016 (załącznik nr 7)  
 
Punkt nr 8: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji technicznej dla 
„przebudowy drogi wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Gorajskiej – Prusimskiej do ul. 
Łobżenickiej”. 
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska - Adamska oddała głos panu Markowi 
Leśniakowi, który zwrócił się z pytaniem czy mieszkańcy zgłosili uwagi do tego projektu. W 
odpowiedzi pan Przemysław Polcyn stwierdził, nie zgłoszono uwag. Pan Marek Leśniak 
zaproponował pozytywne zaopiniowanie przedstawionej dokumentacji. 
Przewodnicząca rady odczytała projekt uchwały. Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie: 
Za   9     
Przeciw  0     



Wstrzymało się 0   
Uchwała nr XIX/95/VII/2016 (załącznik nr 8)  
 
Punkt 9: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nasadzenia 2 drzew na terenie osiedla. 
Wiceprzewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn wyjaśnił, iż rada otrzymała od pani 
Małgorzaty Bogusławskiej, drogą mailową, informację o możliwości dokonania nasadzeń 
kompensacyjnych w związku z wycinką drzew na ul. Wichrowej.  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Pan Marek Leśniak zgłosił poprawkę do projektu 
uchwały, która przewodnicząca rady poddała pod głosowanie. Rada przyjęła poprawki 
jednogłośnie. 
Następnie przewodnicząca rady odczytała projekt uchwały z zaproponowanymi poprawkami. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie: 
Za   9     
Przeciw  0     
Wstrzymało się 0   
Uchwała nr XIX/96/VII/2016 (załącznik nr 9)  
 
O godz. 19.45 na sesję przybył Przewodniczący Zarządu Osiedla, pan Maciej Bedyński. 
  
Punkt 10: Projekt uchwały w sprawie listy priorytetów  w zakresie prac remontowych miejskich 
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016 r. 
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska oddała głos panu Witoldowi 
Puchalskiemu, który zapoznał obecnych z ustaleniami podjętymi na spotkaniu w ZDM w dniu 
25.02.2016 r. Na spotkaniu uzgodniono kolejność zadań do realizacji w tym roku ze środków 
celowych. Następnie przedstawił listę zadań. 
Przewodnicząca rady odczytała treść projektu uchwały z wyszczególnieniem zaproponowanych 
zadań. Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie:  
Za   10     
Przeciw  0     
Wstrzymało się 0   
Uchwała nr XIX/97/VII/2016 (załącznik nr 10)  
 
Punkt 10a: Projekt uchwały w sprawie zmiany w palnie wydatków. 
Pan Witold Puchalski stwierdził, że na spotkaniu z ZDM ustalono również realizację zadania 
polegającego na remoncie chodnika na ul. Trzcianeckiej. Uzgodniono, że rada przeznaczy na to 
zadanie część środków umieszczonych w ZDM na zadaniach inwestycyjnych. Uchwała dotyczy 
przeniesienia środków z zadania inwestycyjnego na zadania remontowe.   
Przewodnicząca rady odczytała treść projektu uchwały. Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowanie: 
Za   10     
Przeciw  0     
Wstrzymało się 0   
Uchwała nr XIX/98/VII/2016 (załącznik nr 11) 
  
Punkt 10b: Projekt uchwały w sprawie przywrócenia cieku „Krzyżanka” do Zachodniego Klina 
Zieleni. 



Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska zaproponowała treść projektu 
uchwały. Ustalono, że uzasadnienie do uchwały zostanie przygotowane przez zarząd Osiedla. 
Rada przystąpiła do głosowania.  
Głosowanie: 
Za   10     
Przeciw  0     
Wstrzymało się 0   
Uchwała nr XIX/99/VII/2016 (załącznik nr 12)  
Przewodnicząca rady ogłosiła 10 min przerwę. 
Po 10 min przerwie przewodnicząca rady otworzyła obrady oddając głos przewodniczącemu 
zarządu, panu Maciej Bedyńskiemu.  
 
Punkt 3: Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla za 2015 r. 
Na początku przewodniczący zarządu, pan Maciej Bedyński przekazał obecnym sprawozdanie 
finansowe osiedla za 2015 r. dodając, iż Wydziały i miejskie jednostki organizacyjne 
sprawozdania z realizacji zadań przekazanych przez osiedla mają obowiązek złożyć do końca I 
kwartału. W związku z tym dopiero na początku kwietnia będziemy wiedzieć czy te zadania 
zostały w pełni zrealizowane. Następnie odczytał sprawozdanie opisowe z działalności Zarządu 
za 2015 rok. (załącznik nr 13).     
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska podziękowała przewodniczącemu 
zarządu, panu Maciejowi Bedyńskiemu za przedstawione sprawozdanie. 
 
Punkt 11: Omówienie spraw związanych z organizacją festynu osiedlowego. 
Pan Robert Błoszyk pokrótce omówił sprawy związane z organizacją festynu. Poinformował o 
trwających rozmowach z ewentualnym głównym wykonawcą, lista zespołów występujących w 
trakcie całego festynu jest wstępnie ustalona. Stwierdził, że  mnóstwo spraw  jeszcze pozostało 
do uzgodnienia. Pan Przemysław Polcyn stwierdził, że na sesji kwietniowej  zespół koordynujący 
organizację festynu będzie mógł przedstawić więcej szczegółów. 
 
Punkt 12: Wolne głosy i wnioski. 
Przewodnicząca rady oddała głos pani Elżbiecie Węgrzynowicz, która poprosiła o przygotowanie 
materiałów do gazetki do dnia 11.03. Zaproponowała aby w gazetce umieścić informację dot. 
komisji tematycznych rady wraz z adresami e-mail oraz umieszczenie krótkiego sprawozdania z 
działalności rady za 2015 r. Przewodnicząca rady zaproponowała umieszczenie sprawozdania z  
I kwartału tego roku z działania rady. Pani Dorota Matkowska przygotuje informację na temat 
realizacji „grantu” i Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo ustalono, że Pan Witold Puchalski 
przygotuje informację w sprawach związanych z Komisją Bezpieczeństwa.  Należy umieścić w 
gazetce informację o obchodów jubileuszu 25-lecia powołania osiedla Krzyżowniki – 
Smochowice wraz z programem imprez.  
 
Punkt 13: Zakończenie sesji 
Przewodnicząca rady, pani Bożena Stradowska – Adamska zakończyła sesję. 
    
 Na tym protokół zakończono. 
        Przewodnicząca Rady Osiedla 
           Krzyżowniki – Smochowice 
               (-) Bożena Stradowska - Adamska 
Protokółowała 
A. Rabczewska 


