
Protokół nr 53/2017  
LIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 2 października 2017 r. 
 
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.03 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, Sekretarza 
Miasta Poznania, pana Stanisława Tamma, Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych, 
pana Arkadiusza Bujaka oraz Kierownika Oddziału Jeżyce, pana Waldemara Rembasa, stwierdził 
obecność 8 radnych, przedstawił porządek obrad (załącznik nr 1 - lista obecności, porządek obrad – 
załącznik nr 2) oraz powołał protokolanta, którym została pani Aleksandra Rabczewska, pracownik 
Oddziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Jeżyce. Przewodniczący Rady zaproponował zmianę 
porządku obrad poprzez dodanie po pkt 3 pkt 3a o treści: Wizyta Sekretarza Miasta Poznania. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 8 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
O godz. 19.05 na sesję przybyli Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska oraz Radny, pan 
Marek Leśniak. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o korespondencji, która wpłynęła  
w okresie pomiędzy sesjami.   
O godz. 19.20 na sesję przybyli Radny Robert Radecki oraz Radny Krzysztof Kruszka. 
 
Punkt 3a: Wizyta Sekretarza Miasta. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Sekretarzowi Miasta, panu Stanisławowi 
Tammowi, który na wstępie podziękował panu Przewodniczącemu za zaproszenie, stwierdził, że jako 
osoba nadzorująca pracę, między innymi, WJPM postara się wyjaśnić problemy, które rada zgłosi. 
Następnie głos zabrała Radna, pani Dorota Matkowska, która poruszyła temat realizacji przyznanego 
Osiedlu grantu na 2017 r. Zapytała z jakiego powodu ZDM przełożył realizację zadania na przyszły 
rok? W odpowiedzi Sekretarz Miasta, pan Stanisław Tamm poinformował, że na sesji Rady Miasta, 
która odbyła się 26.09 br. zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 rok. Przedstawiciel 
ZDM będący na sesji  wyjaśnił iż powodem niezrealizowania grantu są sprawy dotyczące 
infrastruktury terenu.  Radna, pani Dorota Matkowska zapytała czy Rada mogła by uzyskać bardziej 
szczegółowe wytłumaczenie? Dyrektor WJPM, pan Arkadiusz Bujak zobowiązał się do spowodowania 
uzyskania bardziej szczegółowej odpowiedzi. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, 
który poruszył temat nieprzyjęcia przez ZDM do realizacji zadania dotyczącego opracowania 
dokumentacji budowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej. Poinformował, że uchwała została przesłana do 
ZDM na początku lipca i pomimo, że zadanie nie dotyczyło przeprowadzenia inwestycji zadanie nie 
zostało przyjęte do realizacji. W odpowiedzi Sekretarz Miasta poinformował, że przy tak dużej ilości 
zadań, ZDM stara się zracjonalizować i ułożyć harmonogram możliwy do realizacji. Stwierdził, że za 
pośrednictwem WJPM  postara się uzyskać wytłumaczenie tej sytuacji. Następnie głos zabrała Radna, 
pani Bożena Stradowska-Adamska poruszając temat braku na terenie osiedla Domu Kultury. Zapytała 
czy Pan Sekretarz mógłby wskazać osobę, pracownika Urzędu jako osobę do kontaktów.  
W odpowiedzi Sekretarz Miasta stwierdził, że jest sporo instytucji miejskich, które organizują różne 
przedsięwzięcia kulturalne na terenach osiedli np. CK Zamek, Estrada Poznańska czy Biblioteka 
Raczyńskich. Można skorzystać również z organizacji pozarządowych. Problem polega na tym, że 
Rada Osiedla nie jest w stanie utrzymać takiej placówki ze swoich środków. Stwierdził, że budowa 
Osiedlowego Domu Kultury ze środków Rady Osiedla byłoby trudne do zrealizowania. Głos zabrał 
Dyrektor WJPM, pan Arkadiusz Bujak, który przypomniał, że na terenie Osiedla jest budynek-filia 
Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości pytając czy ten budynek nie byłby dobrym miejscem na dom 
kultury? Następnie głos zabrał radny, pan Andrzej Dłutkowski, który stwierdził, że Rada brała pod 
uwagę umieszczenie w tym budynku Rady Seniorów oraz siedziby organów Osiedla. Jeśli chodzi  
o nową inwestycję powstania obiektu problem polega tym, że Rada Osiedla nie będzie wstanie 
utrzymać  takiego obiektu. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos 



Radnemu, panu Markowi Leśnikowi, który zwrócił się z pytaniem czy wiadomo coś na temat 
kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla? W odpowiedzi Sekretarz Miasta stwierdził, że nie posiada 
takiej wiedzy i niestety nie może udzielić odpowiedzi na pytanie. Problem jest poważny  
i dotyczy wielu osiedli na terenie Miasta.  
 
Punkt 4 Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddała głos Radnemu, panu Robertowi Błoszykowi, 
który poinformował o rozpoczętym programie współpracy z Teatrem Wielkim. Akcja cieszy się dość 
dużym zainteresowaniem. Następnie głos zabrał Radny, pan Marek Leśniak informując  
o konsultacjach w sprawie mpzp dla rejonu ul. Wirskiej oraz Doliny Krzyżanki część B. Wszystkie 
materiały są dostępne na stronie internetowej MPU. Radny, pan Witold Puchalski poinformował  
o odbiorze prac na ul. Kołobrzeskiej trwają prace na ul. Lęborskiej.  Odbyło się comiesięczne 
spotkanie komisji Bezpieczna dzielnica, bezpieczny mieszkaniec. Ponownie wróci komisariat mobilny. 
Terminy będą podane na stronie Osiedla.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Nikt nie zabrał głosu.  
 
Punkt 6: Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku  
z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr XVII/82/VII/2016 Rady Osiedla. 
Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński poinformował, że Zarząd nie wydawał żadnych opinii  
i nie podejmował uchwał. Na wniosek mieszkańców ulic: Wituchowskiej, Przytocznej i Gorajskiej 
przeprowadził rozeznanie w sprawie kilku działek należących do ZKZL.  Stwierdził, że Zarząd zwróci 
się z pismem do ZKZL w sprawie wyjaśnienia jakie są plany Miasta co do tych terenów.   
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2018 
r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Zaprezentował załącznik do uchwały wraz ze zmianami. Radny, pan Witold 
Puchalski wyjaśnił konieczność przeznaczenia środków na obiekt na ul. Maszewskiej. Następnie 
Przewodniczący Rady, zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 12 radnych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LIII/245/VII/2017 (załącznik nr 3). 
 
Sesję opuścił Sekretarz Miasta, pan Stanisław Tamm, Dyrektor WJPM, pan Arkadiusz Bujak oraz 
Kierownik Oddziału WJPM Jeżyce, pan Waldemar Rembas.  
 
Sesją opuściła Radna, pani Dorota Matkowska.  
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy  
ul. Leśnowolskiej na odcinku od ul. Sianowskiej do Łagowskiej oraz ul. Łagowskiej od  
ul. Leśnowolskiej do ul. Braniewskiej. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie nastąpiła krótka dyskusja nad propozycją projektu. Przewodniczący Rady 
zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska opuściła salę. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   5, 
Przeciw   2, 
Wstrzymało się  3. 
Uchwała nr LIII/246/VII/2017 (załącznik nr 4). 
 
Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska wróciła na salę. 
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac 
remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2018 rok. 



Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LIII/247/VII/2017 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji do spraw 
budowy Osiedlowego Domu Kultury, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu 
osobowego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytała treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Radny, pan Marek Leśniak zgłosił wniosek, aby wykreślić z treści projektu uchwały  
z §1 pkt 1 i 2. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   2, 
Przeciw   6, 
Wstrzymało się  3. 
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LIII/248/VII/2017 (załącznik nr 6). 
     
Punkt 10a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie siedziby 
Organów Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie poinformował o piśmie z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta  
w sprawie prośby o udostępnienie pomieszczenia na punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Następnie 
zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LIII/249/VII/2017 (załącznik nr 7). 
 
Punkt 11: Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zwrócił się do Radnego, pana Andrzeja Dłutkowskiego 
z pytaniem czy wiadomo już jakie są szacunkowe koszty utrzymania „balona”? W odpowiedzi Radny, 
pan Andrzej Dłutkowski poinformował, że obecnie nie zna konkretnych liczb, zobowiązał się pozyskać 
informację i niezwłocznie ją przekazać. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski informując 
o rozpoczętych pracach związanych z realizacją Plażojady. Radny, pan Robert Radecki zapytał czy 
przy nowo zamontowanych ławeczkach będą montowane kosze? W odpowiedzi Radny, pan Witold 
Puchalski poinformował, że kosze będą montowane, propozycja lokalizacji została zgłoszona do ZDM. 
 
Punkt 12: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.35. 
 
 


