
Protokół nr 47/2017  
XLVII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 3 lipca 2017 r. 
 
Punkt 1: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.06 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, stwierdził 
obecność 9 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. Zaproponował zmianę porządku obrad 
poprzez dodanie po pkt 7 pkt 7a o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian do 
regulaminu Rady Osiedla i zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Po pkt 7a pkt 7b o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez 
Miasto zbycia nieruchomości przy ul. Słupskiej. Zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Po pkt 7b  pkt 7c o treści: Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaopiniowania opracowania projektu 
budowy ciągu pieszo-jezdnego w ul. Polanowskiej od ul. Fromborskiej do ul. Braniewskiej oraz  
ul. Elbląskiej od ul. Polanowskiej do ul. Puckiej w Poznaniu. Zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Po pkt 7c  pkt 7d o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Poznania o objęcie pomocą społeczną mieszkanki Osiedla. Zarządził 
przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Po pkt 7d  pkt 7e o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla do 
konkursu o dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2018 r. Zarządził przeprowadzenie 
głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Po pkt 7e  pkt 7f o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 
Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu 
osobowego. Zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, 
który odczytał treść oświadczenia.  
 
O godz. 19.10 na sesję przybyła Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska. 

Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o korespondencji, która wpłynęła do 
Osiedla pomiędzy sesjami z Urzędu Miasta, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz mieszkańców 



Osiedla. Powiadomił również o terminie sesji Rady Miasta (11.07.2017 r.), na której będzie uchwalany 
będzie tekst jednolity Statutu Rady Osiedla.  
 
O godz. 19.20 na sesję przybył Radny, pan Krzysztof Kruszka. 
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, 
który poinformował o wycince drzew na terenie, powstającego obiektu przy ul. Maszewskiej (decyzja 
Urzędu Marszałkowskiego). Całość prac powinna zakończyć się do końca lipca.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki–Smochowice”. 
Przewodniczący Rady oddał głos redaktorowi naczelnemu, pani Elżbiecie Węgrzynowicz, która 
poinformowała o przekazaniu do drukarni materiałów do następnego numeru gazetki. 
 
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 Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Przewodniczącemu Zarządu, panu 
Maciejowi Bedyńskiemu, który stwierdził, że od ostatniej sesji Zarząd nie podjął żadnej uchwał i nie 
wydał opinii.  
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz uzasadnieniem. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLVII/218/VII/2017 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 7a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian do regulaminu Rady Osiedla.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz uzasadnieniem. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLVII/219/VII/2017 (załącznik nr 4). 
 
O godz. 19.40 na sesję przybyła Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska. 
 
Punkt 7b: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 
zbycia nieruchomości przy ul. Słupskiej. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz uzasadnieniem. 
Przedstawił w formie wizualnej pismo WGN wraz z załączoną mapką sytuacyjną. Radny Andrzej 
Dłutkowski poinformował, że w mpzp działka ma przeznaczenie usługowe i może na niej powstać np. 
obiekt handlowy i nikt nie będzie miał na to wpływu. Przewodniczący Rady przypomniał, że jest to 
opinia i zaproponował, aby opiniować pozytywnie. Następnie odczytał treść § 1 projektu uchwały  
i zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 12 radnych. 
Za   6, 
Przeciw   2, 
Wstrzymało się  4. 
Uchwała nr XLVII/220/VII/2017 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 7c: Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaopiniowania opracowania projektu budowy ciągu 
pieszo-jezdnego w ul. Polanowskiej od ul. Fromborskiej do ul. Braniewskiej oraz ul. Elbląskiej 
od ul. Polanowskiej do ul. Puckiej w Poznaniu. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz uzasadnieniem. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 12 radnych. 



Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLVII/221/VII/2017 (załącznik nr 6). 
 
Punkt 7d: Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Poznania o objęcie pomocą społeczną mieszkanki Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem 
Odczytał treść maila, skierowanego do Rady przez WJPM, wyjaśniającego konieczność uchylenia 
poprzednio podjętej uchwały. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 12 radnych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLVII/222/VII/2017 (załącznik nr 7). 
 
Punkt 7e: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla do konkursu  
o dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2018 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 12 radnych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLVII/223/VII/2017 (załącznik nr 8). 
 
Punkt 7f: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Doraźnej 
Komisji Statutowo-Regulaminowej, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu 
osobowego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 12 radnych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLVII/224/VII/2017 (załącznik nr 9).  
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu wydatków na 2018 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Przedstawił propozycje poprawek do projektu planu wniesionych przez radnych. 
Radny, pan Witold Puchalski zaproponował, aby umniejszyć środki na nowym zadaniu pn: 
„Organizacja zajęć gimnastyki sportowej dla dzieci” i zwiększyć na  zadaniu pn: „Organizacja zajęć 
kulturalnych”. Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński dodał, że propozycja zadania wyszła od 
mieszkanki osiedla. Obecnie nic konkretnego w sprawie organizacji zajęć nie wiemy. Zaproponował, 
aby przeznaczone, w projekcie środki pozostawić. Następnie głos zabrała Radna, pani Elżbieta 
Węgrzynowicz, stwierdzając, że z doświadczenia wie, iż środki w wysokości 4000,00 przeznaczone na 
takie zadanie są niewystarczające. Dodała, że organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców 
również jest nową inicjatywą. Następnie głos zabrał Radny, pan Robert Radecki stwierdzając, że 
przesunięć w planie można dokonać w trakcie roku. Zaproponował, aby w trakcie roku prześledzić 
przebieg zajęć gimnastyki sportowej i jeśli okaże się, że przynoszą efekty, wtedy można podjąć 
decyzję przyznania dodatkowych środków.  Radny, pan Andrzej Dłutkowski stwierdził, że należy 
popierać wszelkie, organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży. Należy stawiać na ich rozwój. Radny, 
pan Witold Puchalski stwierdził, że miał obawy, co do realizacji zadania, ponieważ przez dwa tygodnie 
osoba, która wyszła z ta inicjatywą się nie odzywała. Po wysłuchaniu swoich poprzedników wycofał 
zaproponowaną poprawkę. Kolejna poprawka dotyczyła zmniejszenia kwoty na zadania remontowe  
w ZDM. Przenieść środki (100.000,00) z zadań remontowych na zadania projektowe. Poprawkę 
zaproponował Radny, pan Witold Puchalski uzasadniając tym, że środki powierzone na przyszły rok 
powinny pokryć potrzeby remontowe dróg i chodników. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie 
głosowania nad poprawką. 
Głosowało 12 radnych. 



Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Kolejna poprawka dotyczy utworzenia tzw. rezerwy budżetowej.  Zgłosili ją Przewodniczący Rady, pan 
Przemysław Polcyn oraz Radny, pan Witold Puchalski. Uzasadnieniem są nieprzewidziane wydatki 
oraz zabezpieczenie puli środków dla potrzeb Rady Seniorów. Następnie Przewodniczący Rady 
zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 12 radnych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
Po głosowaniu, o godz. 20.20, Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn ogłosił 5 min. przerwę 
w celu naniesienia poprawek w projekcie planu wydatków.  
 
O godz. 20.25 Przewodniczący Rady wznowił obrady, poinformował o ilości obecnych radnych 
(obecnych radnych 12). Sesję opuściła Radna, pani Magdalena Ratajczak. 
 
Przedstawił projekt planu wydatków na 2018 r. z naniesionymi poprawkami. Następnie zarządził 
przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr XLVII/225/VII/2017 (załącznik nr 10). 
 
Punkt 9: Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zwrócił się z pytaniem, co dzieje się z terenem przy 
szkole, na którym jest umieszczony balon. Przedstawiciel WJPM stwierdził, że działka jest objęta 
postępowaniem zwrotowym, ale WGN odwołało się od decyzji Starosty. Sprawa jest w toku. Następnie 
Przewodniczący Rady oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, który poinformował  
o kontynuacji Jeżyckiego Kina Plenerowego i warsztatach dla dzieci. Następnie głos zabrała 
mieszkanka osiedla, pani Maria Najewska, pytając czy w najbliższym wydaniu gazetki lub ewentualnie 
wydaniu wrześniowym Rada planuje umieszczenie informacji o bardzo ważnej, dla Osiedla, inwestycji 
zrealizowanej przez ZDM. Inwestycja polegała na budowie odstojnika piasku i odtłuszczownika dla 
kanalizacji deszczowej przy ul. Sianowskiej. Jest to bardzo istotna inwestycja dla Osiedla pod 
względem ochrony środowiska oraz ważna dla czystości wód jeziora kierskiego. Zobowiązała się do 
przygotowania notatki w tej sprawie dla Radnego, pana Witka Puchalskiego celem umieszczenia tej 
informacji we wrześniowym numerze gazetki. Radna, pani Elżbieta Wegrzynowicz zwróciła się 
z pytaniem czy byłaby możliwość ustalenia ilości punktów adresowych osiedla? Przedstawiciel WJPM 
stwierdził, że zorientuje się czy można uzyskać takie dane w Wydziale Finansowym UM lub  
w Geopozie. 
 
 
Punkt 10: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 20.40. 
 
 


