
Protokół nr 21/2016  
XXI sesji  Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice  

z 26 kwietnia 2016 r. 
 
 
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję, stwierdził  kworum, przywitał 
przybyłych na sesję gości, przedstawił porządek obrad (załącznik nr 1 - lista obecności, porządek 
obrad – załącznik nr 2). Radny Andrzej Dłutkowski zaproponował zmianę porządku obrad 
poprzez wycofanie pkt 25 z porządku i przekazaniu do rozpatrzenia do Komisji Planowania i 
Rozwoju. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie propozycję radnego Andrzeja 
Dłutkowskiego. 
Głosowało 15 radnych: 
Za   5 
Przeciw  10 
Wstrzymało się 0 
 
Punkt 2: Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował zgłaszanie kandydatur. Radny 
Marek Leśniak zgłosił kandydaturę pani Bożeny Stradowskiej – Adamskiej, która wyraziła zgodę 
na kandydowanie. Pan Robert Radecki zaproponował kandydaturę Pana Witolda Puchalskiego, 
który nie wyraził zgody. Następnie Przewodniczący rady zaproponował powołanie komisji 
skrutacyjną.  
Skład komisji skrutacyjnej: Marek Leśniak, Hanna Kamińska – Górzańska, Magdalena 
Ratajczak. 
Rada przystąpiła do głosowania. Głosowało 15 radnych. 
Za   14 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 1  
Przewodniczący poinformował o spotkaniu osiedli wchodzących w skład północno-zachodniej 
koalicji, które odbędzie się dnia 28.04.2016 r. w Instytucie Włókien Naturalnych, ul. Wojska 
Polskiego 24. Poprosił o możliwie liczną obecność. Poinformował również o terminie następnej 
sesji na dzień 10 maja.    
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały.  
Następnie rada przystąpiła do głosowania. 
W trakcie głosowania Przewodniczący rady oddał głos Panu Piotrowi Sobisiakowi, 
przedstawicielowi Stowarzyszenia „Krzyżanka”, który wyraził niezadowolenie z faktu używania 
nazwisk mieszkańców osiedla w trakcie omawianych tematów co jest niezgodne z Ustawą o 
ochronie danych osobowych. Stwierdził, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Następnie 
głos zabrała pani  Teresa Rydzyńska, mieszkanka osiedla oraz członek Stowarzyszenia 
„Krzyżanka”, popierając wypowiedź przedmówcy. Stwierdziła również, że nie rozumie dlaczego 
pojawiła się kandydatura pani Bożeny Stradowskiej – Adamskiej na funkcję 
wiceprzewodniczącego rady jeśli na sesji w dniu 5.04.2016 r. rada odwołała ją z funkcji 
Przewodniczącej rady. Następnie głos zabrała pani Monika Bykowska stwierdzając, że pani 
Bożena Stradowska – Adamska pracuje na rzecz osiedla już 20 lat, ma duże zasługi dla osiedla.      
Następnie Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Pan Marek Leśniak odczytał treść protokołu.   
Głosowało 15 radnych. Przebieg głosowania odzwierciedla protokół Komisji skrutacyjnej. 



Uchwała nr XXI/106/VII/2016 (załącznik nr 3) 
 
Punkt 3: Informacje oraz złożenie sprawozdań Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn poprosił przewodniczących poszczególnych 
komisji o złożenie sprawozdań. Pani Elżbieta Węgrzynowicz, Przewodnicząca Komisji Dialogu i 
współpracy z mieszkańcami, zaproponowała połączenie swojej wypowiedzi z pkt 4 porządku. 
Przewodniczący wyraził zgodę. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Rekreacji, pan Robert Błoszyk informując, iż członkowie komisji spotykają się w ostatnim 
czasie co tydzień, dopracowując szczegóły organizacji festynu, który odbędzie się 4 czerwca. 
Przewodniczący Komisji Planowania i Rozwoju, pan Marek Leśniak poinformował o 
najbliższym posiedzeniu w dniu 11 maja. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Krzyżanaka”. Celem spotkania będzie wysłuchanie propozycji rozwoju terenów 
otaczających Krzyżankę. Następnie głos zabrał Przewodniczą Komisji Porządku i 
Bezpieczeństwa, pan Witold Puchalski, który poinformował o spotkaniu zorganizowanym przez 
Straż Miejską.  Ponadto omówił problemy występujące na osiedlu takie jak: nadmierna szybkość 
pojazdów poruszających się po ulicach osiedla, zalegające śmieci. Poinformował również o akcji 
sprzątanie świata, która odbyła się 23 kwietnia, podziękował wszystkim za udział.  
 
Punkt 4: Informacje Zespołu Redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos pani Elżbiecie Węgrzynowicz, 
redaktorowi naczelnemu gazetki oraz Przewodniczącej Komisji Dialogu i Współpracy z 
Mieszkańcami, która pokrótce omówiła działania komisji od momentu jej powołania. Między 
innymi poinformowała o co tygodniowych, czwartkach edukacyjnych organizowanych dla 
mieszkańców. Poinformowała również o przesłaniu materiałów do druku następnego numeru 
gazetki. Następnie Przewodniczący rady oddał głos pani Teresie Rydzyńskiej, przedstawicielce 
Stowarzyszenia „Krzyżanka”, która zarzuciła redakcji gazetki nie wydrukowania artykułu 
przesłanego przez stowarzyszenie. Zapytała czy artykuł ten będzie wydrukowany w następnym 
numerze? W odpowiedzi poinformowano, że artykuł zostanie wydrukowany. Pani Teresa 
Rydzyńska zarzuciła autorom artykułu na temat cieku Krzyżanka, pisanie nieprawdy.  
 
Punkt 5: Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z 
upoważnieniem zarządu osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 z 12.01.2016 w 
oparciu o § 34 ust.1 Statutu Osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos przewodniczącemu zarządu, panu 
Maciejowi Bedyńskiemu, który poinformował o comiesięcznych odbiorach utrzymania obiektów 
sportowych na terenie osiedla, podjęciu uchwały realizacyjnej na zakup 10 siedzisk (wymiana 
uszkodzonych). 
 
Punkt 6: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/90/VII/2016 w sprawie 
zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Chodzieskiej. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/107/VII/2016 (załącznik nr 4) 



 
Punkt 7: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/91/VII/2016 w sprawie 
zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Sianowskiej. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały.   
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/108/VII/2016 (załącznik nr 5) 
 
Punkt 8: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/92/VII/2016 w sprawie zmian w 
planie wydatków. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/109/VII/2016 (załącznik nr 6) 
 
Punkt 9: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/93/VII/2016 w sprawie zmian w 
planie wydatków. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania.   
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/110/VII/2016 (załącznik nr 7) 
 
Punkt 10: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/94/VII/2016 w sprawie objęcia 
przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta patronatem uroczystych obchodów z 
okazji jubileuszu 25 lecia działalności Rady Osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały.  
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr  XXI/111/VII/2016 (załącznik nr 8) 
 
Punkt 11: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/95/VII/2016 w sprawie 
zaopiniowania dokumentacji technicznej dla „przebudowy drogi wzdłuż ul. Dąbrowskiego na 
odcinku od ul. Gorajskiej – Prusimskiej do ul. Dąbrowskiego” 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowanie.  
Głosowało 15 radnych. 



Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/112/VII/2016 (załącznik nr 9) 
 
Punkt 12: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/96/VII/2016 w sprawie 
nasadzeń kompensacyjnych na terenie osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/113/VII/2016 (załącznik nr 10) 
 
Punkt 13: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/97/VII/2016 w sprawie listy 
priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i 
gminnych na 2016 r. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/114/VII/2016 (załącznik nr 11) 
 
Punkt 14: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/98/VII/2016 w sprawie zmian 
w planie wydatków osiedla.  
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych. 
Głosowanie: 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/115/VII/2016 (załącznik nr 12) 
 
Punkt 15: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/99/VII/2016 w sprawie 
przywrócenia cieku Krzyżanka do Zachodniego Klina Zieleni. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący oddał głos przedstawicielowi Stowarzyszenia „Krzyżanka”, który  
odczytał oświadczenie (załącznik nr 13). Pani Teresa Rydzyńska, przedstawiciel Stowarzyszenia 
„Krzyżanka” stwierdziła, że uchwała w sprawie „Krzyżanki” nie powinna być procedowana 
przed spotkaniem Stowarzyszenia z Komisją Planowania i Rozwoju.  
Rada przystąpiła do głosowania.   
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 



Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/116/VII/2016 (załącznik nr 13) 
 
Punkt 16: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. 
Chodzieskiej. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania.   
Głosowało 15 radnych 
Za   10 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 5 
Uchwała nr XXI/117/VII/2016 załącznik nr 14) 
 
Punkt 17: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Sianowskiej. 
Przewodniczący rady,  pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały.   
Przewodniczący oddał głos mieszkańcowi osiedla, panu Andrzejowi Szymańskiemu, który 
zapytał jaki jest powód negatywnej opinii zbycia działki prywatnemu właścicielowi ? W 
odpowiedzi radny Marek Leśniak, który stwierdził, że uchwała jest konsekwencją uchwały rady 
o przywrócenie przebiegu ul. Warpnowskiej. 
Pan Robert Sekulski złożył wniosek, aby sprawa została skierowana do Komisji Planowania i 
Rozwoju, która ponownie rozpatrzy temat.  
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Roberta Sekulskiego. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   5 
Przeciw  7 
Wstrzymało się 3     
Rada przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   9 
Przeciw  1 
Wstrzymało się  5 
Uchwała nr XXI/118/VII/2016 (załącznik nr 15) 
 
Punkt 18: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania.   
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0  
Uchwała nr XXI/119/VII/2016 (załącznik nr 16) 
 
Punkt 19: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania.  
  
Głosowało 15 radnych 



Za   14 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 1 
 
Uchwała nr XXI/120/VII/2016 (załącznik nr 17)  
 
Punkt 20: Projekt uchwały w sprawie objęcia przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady 
Miasta patronatem uroczystych obchodów z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Rady Osiedla.  
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/121/VII/2016 (załącznik nr 18) 
 
Punkt 21: Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji technicznej dla „przebudowy 
drogi wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Gorajskiej – Prusimskiej do ul. 
Dąbrowskiego”. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/122/VII/2016 (załącznik nr 19) 
 
Punkt 22: Projekt uchwały w sprawie nasadzeń kompensacyjnych na terenie osiedla. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwał nr XXI/123/VII/2016 (załącznik nr 20) 
 
Punkt 23: Projekt uchwały w sprawie listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich 
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Następnie oddał głos mieszkańcowi osiedla (ul. Białośliwska) panu Jerzemu Kowalskiemu, który 
stwierdził, że od 1997 roku zgłasza kolejnej radzie konieczność wykonania ulicy. Mieszkańcy we 
własnym zakresie założyli część oświetlenia. Zwrócił się z pytaniem: jak długo mieszkańcy ul. 
Białośliwskiej mają czekać?. W odpowiedzi radny Witold Puchalski poinformował, że rada stara 
się takie zadania wykonywać etapami. Stwierdził, że wina leży po stronie ZDM. Ze środków, 
które otrzymuje rada na remonty ulic nie da się zrobić wszystkiego. Potrzeby osiedla są bardzo 
duże a środki małe.  Radny Marek Leśniak, stwierdził, że fundusz na remonty ulic rada otrzymała 
dopiero w zeszłym roku, poprzednie rady nie miały takiej możliwości, mogły tylko liczyć na 



ZDM.  Dodatkowo na części uli występuje problem braku kanalizacji deszczowej. Nawet jeśli 
rada przeznaczyła by jakieś środki na odtworzenie ulicy może się okazać, że jest nie wykonalne 
właśnie z powodu braku kanalizacji.     
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   15    
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/124/VII/2016 (załącznik nr 21) 
 
Punkt 24: Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla.   
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 15 radnych. 
Za   15 
Przeciw  0 
Wstrzymało się 0 
Uchwała nr XXI/125/VII/2016 (załącznik nr 22) 
 
Punkt 25: Projekt uchwały w sprawie przywrócenia cieku „Krzyżanka” do Zachodniego Klina 
Zieleni”. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Przewodniczący oddał głos radnemu Andrzejowi Dłutkowskiemu, który potrzymał swój wniosek 
o skierowanie sprawy do komisji Planowania i Rozwoju celem ponownego rozpatrzenia wraz z 
przedstawicielami Stowarzyszeń tą sprawą zainteresowanych. Stwierdził, że podjęcie takiej 
uchwały poparte winno być konsultacjami. Każda ze stron ma prawo przedstawić swoje 
argumenty za i przeciw. Należy tym stronom to umożliwić. Na koniec swojej wypowiedzi 
zwrócił się do radnej Bożeny Stradowskiej – Adamskiej  z pytaniem: co miała oznaczać treść 
maila, którą otrzymali wszyscy radni, a dokładnie prosił o wytłumaczenie znaczenia wyrazu 
„szantaż”. Radna Bożena Stradowska – Adamska nie udzieliła odpowiedzi. Następnie głos zabrał 
radny Marek Leśniak, stwierdzając, że zgodnie ze studium uwarunkowań, rada stara się 
zachować tereny zielone na osiedlu. Ponadto, rada nie posiada informacji z WOŚ na jakiej 
podstawie ten teren został wykreślony z terenów Zachodniego Klina Zieleni. Przypomniał, że 
stowarzyszenie „Krzyżanka” zwróciło się do prezydenta z pismem w którym stwierdziło, że 
podjęcie przez radę tej uchwały narusza prawa prywatnych właścicieli tych gruntów. Stwierdził, 
że uchwała została uchylona ze względów formalnych. Natomiast rozstrzygnięcie czy uchwała 
narusza interesy prywatnych właścicieli gruntów pozostawmy miastu. Radny Andrzej Dłutowski 
stwierdził, że jeśli rada podejmie taką uchwałę to kto będzie się zajmował utrzymaniem tego 
terenu ( 60 m pas wolny od zabudowy). W takim wypadku nie będzie możliwości ingerencji 
(utrzymanie porządku) na tych terenach ponieważ nadal to będą tereny prywatne. Potrzymał 
swoją prośbę o nie procedowanie  tej uchwały i przekazanie jej do Komisji.  
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn, stwierdził, że należy oddać głos mieszkańcom 
bezpośrednio zainteresowanym tym problem. Następnie oddał głos panu  Piotrowi Sobisiakowi, 
która poprosił o nie procedowanie tet uchwały dopóki nie odbędzie się spotkanie komisji ze 
stowarzyszeniami. Odniósł się również do uzasadnienia do projektu uchwały zadając szereg 
pytań (załącznik nr 24). Następnie głos zabrała pani Teresa Rydzyńska, stwierdzając, iż 
Krzyżanka jest rowem do którego odprowadzane są ścieki. Stwierdziła, że rada posiada zbyt małą 



wiedzę w tej sprawie aby podejmować tak istotną uchwałę. Następnie głos zabrał pan Tomasz 
Maciejewski wyrażając poparcie do wypowiedzi swoich przedmówców. Poinformował, że ciek 
odprowadza całość wód opadowych. Radna Hanna Górzna – Kamińska, Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Środowiska stwierdziła, że członkowie rady starają się o utrzymanie czystości wód 
Krzyżanki. Rada jest w posiadaniu pisma WOŚ stwierdzającego, że ciek Krzyżanka jest 
naturalnym ciekiem powierzchniowym. Stwierdziła, że w mieście jest tendencja utrzymania jak 
największych obszarów terenów zielonych. Następnie głos zabrała pani Maria Najewska 
przedstawicielka Stowarzyszenia „Krzyżanka”, która stwierdziła, że rada podjęciem takiej 
uchwały ingeruje w prawo własności mieszkańców. W uzasadnieniu do uchwały istnieje zapis 
mówiący o 60 m jako pasa wolnego od zabudowy . Nigdy nie było takiej uchwały rady. 
Poinformowała o spotkaniu w MPU na którym zaproponowano mieszkańcom kompromisowe 
rozwiązanie. Każdy miał prawo wnieść do tej propozycji swoje uwagi. Z jej wiedzy wynika, że 
każda ze stron uwagi wniosła. Niestety sprawa ucichła, nic się nie dzieje.          
Poprosiła o zachowanie rozsądku i zastanowienie się czy należy uchwałę podejmować przed 
spotkaniem z komisjami.   
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, że zgodnie z Regulaminem rady 
sesja rady może trwać najdłużej 3 godziny. Złożył wniosek o przedłużenie sesji o 1 godzinę.  
Rada przeprowadziła głosowanie:   
Za   9  
Przeciw  6 
Wstrzymało się 0 
Głos zabrała pani Anna Laudańska poprosiła, aby nie podejmować decyzji w atmosferze 
nerwowości i pochopnie. Stwierdziła, że nikt z mieszkańców nie będzie miał żadnych korzyści z 
tego, że te tereny zostaną ujęte w obszarze Klina Zieleni ponieważ są to tereny prywatne.  Inaczej 
sprawa będzie wyglądać jeśli miasto zdecyduje się wykupić tereny i je zagospodaruje i będzie 
utrzymywać. Następnie głos zabrał pan Jerzy Juszczyński mieszkaniec osiedla a zarazem członek 
Polskiego Klubu Ekologicznego oraz członek rady Dorzecza Wodnego Warty przy Dyrektorze 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który stwierdził, że Krzyżanka jest 
ciekiem naturalnym, dopływ jeziora kierskiego. Następnie zabrała głos pani Bożena Siekańska, 
stwierdzając, że nie bardzo rozumie w czym jest problem. Poinformowała o istnieniu uchwały z 
2003 roku, przyjmująca koncepcję zagospodarowania przestrzennego w której wyraźnie 
zaznaczona jest linia zabudowy i linia terenów zielonych.  Uchwała nadal obowiązuje.  
Radny Andrzej Dłutkowki ponowił wniosek o przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez Komisje 
Planowania i Rozwoju i Ochrony Środowiska. Następnie głos zabrał pan Robert Błoszyk, 
wiceprzewodniczący rady, proponując przekazanie sprawy do komisji i prosząc o udział w 
pracach komisji pana Andrzeja Dłutkowskiego.   
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja 
Dłutkowskiego.  
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 14 radnych 
Za   11 
Przeciw  1 
Wstrzymało się 2 
Spotkanie komisji wyznaczono na dzień 11.05.2016 r. 
 
Punkt 26: Projekt uchwały w sprawie podziału i sprzedaży działki 27/139 obręb Krzyżowniki 
ark. 26, o pow. 2274 m2  przy ulicy Meliorantów w Poznaniu. 



Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zapoznał obecnych z treścią pisma WGN w 
sprawie zbycia działki przy ul. Meliorantów. Następnie odczytał treść projektu uchwały.  
Radny Andrzej Dłutkowski stwierdził, że propozycja negatywnej opinii jest jak najbardziej 
słuszna. Następnie głos zabrał pan Stanisław Kwiatkowski, mieszkaniec osiedla, stwierdzając, że 
ulice Meliorantów, Drogowców są traktowane jako ciągi  pieszo jezdne są wąskie i nie ma na 
nich  możliwości parkowania. Zapytał dlaczego przy ustalaniu stanowiska nie rozmawia się z 
zainteresowanym? W planach zagospodarowania te grunty są zaznaczone jako grunty pod 
budownictwo. Od lat te grunty są użytkowane jako zieleń. Poprosił o niepodejmowanie 
pochopnych decyzji.  Następnie zabrała głos pani Nowacka, która od 40 lat stara się o wykup 
tzw. maski budowlanej. Poprosiła o pomoc w sprawie wykupu tego terenu. W tym roku 
otrzymała pismo z WGN z propozycją wykupu wnioskowanego terenu. Następnie głos zabrał 
radny Marek Leśniak, który poinformował o tworzonym projekcie zagospodarowania terenu 
Smochowice Południe. Rada chciałaby, aby na początek powstał projekt, który zastanie 
zaakceptowany przez mieszkańców. Stwierdził, że WGN najprawdopodobniej nie posiada 
informacji o tworzonym przez ZDM projekcie. Rada chce tą uchwałą poinformować WGN o tym 
fakcie.  Radna Bożena Stradowska – Adamska dodała, iż rada podejmując uchwałę nie jest 
przeciwna wykupowi gruntów, ale na początek należy sprawę uporządkować a później zając się 
sprzedażą gruntów.  
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 14 radnych. 
Za   8    
Przeciw  0 
Wstrzymało się 6 
Uchwała nr XXI/126/VII/2016 (załącznik nr 23)  
 
Punkt 27: Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków naliczonych dla Osiedla na 
podstawie Zarządzenia Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.01.2016 roku w 
ramach środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował procedowanie uchwały na sesji w 
dniu 10.05.2016 r. Pani Maria Najewska zapytała dlaczego Prezydent nie był poinformowany o 
spotkaniu z mieszkańcami w dniu 20.04. 2016 r.? W odpowiedzi przewodniczący rady, pan 
Przemysław Polcyn wyjaśnił, że propozycja i data spotkania została zaproponowana przez 
Prezydenta. Dlaczego nie pojawił się na spotkaniu, nie umie odpowiedzieć dlaczego. 
Wiceprzewodniczący rady, pan Robert Błoszyk stwierdził, że nie wiadoma jest przyczyna nie 
pojawienia się Prezydenta na spotkaniu, ale rada ze swojej strony zrobiła wszystko, aby to 
spotkanie się odbyło.  
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały. 
Radna Dorota Matkowska złożyła wniosek o przeniesienie procedowania tej uchwały na następna 
sesję w dniu 10.05.2016, przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn również taki złożył taki 
wniosek. 
Rada przystąpiła do głosowania. 
Głosowało 12 radnych 
Za   10 
Przeciw  2 
Wstrzymało się 0  
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, że zgodnie z Regulaminem rady 
sesja rady może trwać najdłużej 3 godziny. Złożył wniosek o przedłużenie sesji o 1 godzinę.  



Rada przeprowadziła głosowanie:   
Głosowało 12 radnych 
Za   9 
Przeciw  3 
Wstrzymało się 0 
 
Punkt 28: Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos panu markowi Leśnikowi, który 
poinformował o piśmie ZDM  sprawie przygotowywanej koncepcji dla rejonu Smochowice 
Południe. Sprawa dotyczy zlecenia przez ZDM wykonania badań geotechnicznych w związku z 
odprowadzaniem wód. W piśmie ZDM prosi rade o przekazanie na to badanie ok. 18.000,00 zł.  
Przewodniczący poprosił o przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie na następną sesje. 
Pan Witold Puchalski zapytał w jaki sposób rada będzie udostępniane boiska i co za tym idzie 
oświetlenie. Przewodniczący zarządu, pan Maciej Bedyński, stwierdził, że chętni na wynajem 
boiska winni zgłaszać się pisemnie do rady. Zobowiązał się do trzymania pieczy nad ta sprawą.  
Pan Marek Leśniak poinformował, że o konieczności podjęcia uchwały precyzującej 
wydatkowanie środków w ramach zadań ogólnych będących w planie ZDM. Przewodniczący 
poprosił o przygotowanie projektów uchwał na następną sesję.  
Następnie przewodniczący rady oddał głos pani Teresie Rydzyńskiej, która podziękowała 
przewodniczącemu za osiągnięty kompromis. Pan Piotr Sobisiak również podziękował za 
przychylenie się rady do prośby Stowarzyszenia. Natomiast pan Andrzej Szymański poprosił o  
spotkanie z komisją Planowania i Rozwoju oraz komisją Ochrony Środowiska na którym 
chciałby przybliżyć swoją sprawę i przedstawić dokumentację.  
 
Punkt 29: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice 

 
(-) Przemysław Polcyn 

 
 
 
Protokółowała 
(-) A. Rabczewska 
 
 
 
 
 
 
 



Przewodniczący       Poznań, 19.04.2016 r. 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 
 
 
 
 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania  

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

 

zwołuję 

XXI sesję Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, 

która odbędzie się 26.04.2016 r. (wtorek) o godz.18.00 

w Filii nr 16 Biblioteki Raczyńskich, przy ulicy Muszkowskiej 1a 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. 
2.   Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla 
3.  Informacje oraz złożenie sprawozdań Komisji działających przy Radzie Osiedla 
4.  Informacje Zespołu Redakcyjnego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice" 
5.  Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem 
Zarządu Osiedla wyrażonym w Uchwale XVII/82/VII/2016 R.O. K-S z dnia 12 stycznia 2016 r. 
w 
oparciu o § 34 ust. 1 Statutu Osiedla. 
6.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/90/VII/2016 w sprawie zaopiniowania 
zbycia nieruchomości przy ul. Chodzieskiej. 
7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/91/VII/2016 w sprawie zaopiniowania 
zbycia nieruchomości przy ul. Sianowskiej. 
8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/92/VII/2016 w sprawie zmian w planie 
wydatków osiedla. 
9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/93/VII/2016 w sprawie zmian w planie 
wydatków osiedla. 
10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/94/VII/2016 w sprawie objęcia przez 
Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta patronatem uroczystych obchodów z okazji 
jubileuszu 25-lecia działalności Rady Osiedla. 
11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/95/VII/2016 w sprawie zaopiniowania 
dokumentacji technicznej dla „przebudowy drogi wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. 
Gorajskiej – Prusimskiej do ul. Dąbrowskiego”. 
12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/96/VII/2016 w sprawie nasadzeń 
kompensacyjnych na terenie osiedla. 
13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/97/VII/2016 w sprawie listy 
priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i 
gminnych na 2016. 



14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/98/VII/2016 w sprawie zmian w planie 
wydatków osiedla. 
15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/99/VII/2016 w sprawie przywrócenia 
cieku „Krzyżanka” do „Zachodniego Klina Zieleni”. 
16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Chodzieskiej. 
17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości przy ul. Sianowskiej. 
18. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla. 
19. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla. 
20. Projekt uchwały w sprawie objęcia przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta 
patronatem uroczystych obchodów z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Rady Osiedla. 
21. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji technicznej dla „przebudowy drogi 
wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Gorajskiej – Prusimskiej do ul. Dąbrowskiego”. 
22. Projekt uchwały w sprawie nasadzeń kompensacyjnych na terenie osiedla. 
23. Projekt uchwały w sprawie listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich 
chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2016. 
24. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków osiedla. 
25. Projekt uchwały w sprawie przywrócenia cieku „Krzyżanka” do Zachodniego Klina Zieleni”. 
26. Projekt uchwały w sprawie podziału i sprzedaży działki 27/139 obręb Krzyżowniki ark. 26, 
o pow. 2274 m2 przy ulicy Meliorantów w Poznaniu. 
27. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków naliczonych dla Osiedla na podstawie 
Zarządzenia Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.01.2016 roku, 
w ramach środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie 
dróg. 
28. Wolne głosy i wnioski. 
29. Zakończenie sesji. 
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice 

 
(-) Przemysław Polcyn 

 


