
Protokół nr 61/2018  
LXI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 5 lutego 2018 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.05 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, przywitał przybyłych gości, stwierdził 
obecność 10 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, pan Przemysław 
Polcyn zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt 6 pkt. 6a o treści: 
Przedstawienie, w związku ze złożonym wnioskiem do MPU, koncepcji wprowadzenia terenu 
oznaczonego MN/U do projektu mpzp „Dolina Krzyżanki” na odcinku pomiędzy ul. Słupską  
i Sianowską. W tym momencie pkt 6a stanie się pkt 6b. Następnie zarządził przeprowadzenie 
głosowania.  
Głosowało 10 radnych.  
Za   8, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  1. 
 Po pkt 15 dodać pkt 15a: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie MN/U w projekcie mpzp 
„Dolina Krzyżanki” pomiędzy ul. Słupską i Sianowską. Następnie zarządził przeprowadzenie 
głosowania.  
Głosowało 10 radnych.  
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
W pkt 12 wykreślić słowa „zmieniającej uchwałę”. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 10 radnych.  
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
 
O godz. 19.15 na sesję przybył Radny, pan Radosław Sekulski. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przypomniał, że kolejna sesja planowana jest na 
5.03.2018 r. Następnie omówił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami. 
Poinformował również o pierwszym spotkaniu zespołu organizującego SMOCHY FESTIWAL.  
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty, pan Robert Błoszyk, który poinformował o nowej ofercie 
otrzymanej z Teatru Wielkiego. Informacja została przesłana do radnych drogą elektroniczną. 
Poinformował również o propozycji dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 22, przy  
ul. Hangarowej. Propozycja dotyczy zajęć organizowanych w okresie ferii zimowych. Poprosił 
przedstawicieli Zarządu o umieszczenie informacji w gablotach osiedlowych.  
Następnie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, Przewodniczący Komisji Porządku  
i Bezpieczeństwa, który poinformował o spotkaniach z Policją, na których głównym tematem są częste 
włamania do domów. Odbyło się również spotkanie mieszkańców osiedla z Policją w tej samej 
sprawie.  
 
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. 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Radny, pan Witold Puchalski stwierdził, że Zarząd Osiedla nie 
podjął uchwał i nie wydał opinii. W sprawach bieżących zostały wysłane pisma do ENEI i miejskich 
jednostek organizacyjnych.  
 



Punkt 6a: Przedstawienie, w związku ze złożonym wnioskiem do MPU koncepcji wprowadzenia 
terenu oznaczonego MN/U do projektu mpzp „Dolina Krzyżanki” na odcinku pomiędzy  
ul. Słupską i Sianowską. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos panu Adamowi Kijowskiemu, 
przedstawicielowi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, który na wstępie przypomniał, że w 
przygotowaniu jest plan dla całości terenu Doliny Krzyżanki. W najbliższym czasie całość planu będzie 
wyłożona do konsultacji. Wniosek, złożony przez właścicielkę nieruchomości przy ul. Kościerzyńskiej 
dotyczy wprowadzenia w mpzp funkcji mieszkalno/usługowej dla tej nieruchomości. Na posesji 
prowadzona jest od 10 lat działalność (żłobek). Ponieważ powierzchnia żłobka przekracza 30% 
powierzchni użytkowej budynku dopuszczalnej przez prawo budowlane, właścicielka, korzystając  
z tego, że aktualnie są prowadzone prace nad mpzp dla tego terenu, chce zalegalizować stan 
faktyczny. Poinformował również, że MPU proponuje zapis, w którym ustala się na tym terenie funkcję 
MN/U: w przypadku lokalizacji przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku dopuszcza się 
lokalizację wyłącznie żłobka, przedszkola, klubu malucha, jednak całkowita powierzchnia lokalu 
użytkowego nie może przekraczać 50%. Dodał, że MPU przychyliła się do złożonego wniosku. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił radnych o zadawanie pytań. 
Głos zabrała Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz, która stwierdziła, że jeśli żłobek działa już od 10 lat, 
dlaczego dopiero teraz został złożony wniosek w sprawie uregulowania tej sytuacji? W odpowiedzi 
pan Adam Kijowski stwierdził, że to pytanie należałoby zadać właścicielce nieruchomości. Dodał, że  
w związku z trwającymi pracami nad planem dla tego rejonu, złożenie wniosku dla uregulowania 
istniejącego stanu jest odpowiednim momentem. Następnie głos zabrała Radna, pani Dorota 
Makowska, która zapytała: czy jest możliwa sytuacja, że po wyłożeniu planu, 100% mieszkańców tego 
rejonu złoży wnioski o zwiększenie funkcji usługowych z ustawowych 30% na np. 50% na ich 
nieruchomościach, co w takiej sytuacji zrobi MPU? W odpowiedzi pan Adam Kijowski stwierdził, że 
każdy ma prawo do złożenia wniosku, ale nie uwzględniłby tych wniosków. Od samego początku prac 
nad planem dla tego terenu mieszkańcy wyrażali zaniepokojenie możliwością uwzględnienia funkcji 
usługowej. Radna, pani Dorota Makowska zapytała: dlaczego są robione wyjątki? wyraziła 
zaniepokojenie faktem, że jeśli ten wniosek zostanie uwzględniony, to inni mieszkańcy również mogą 
takie wnioski złożyć, zapytała na kiedy planowane jest zatwierdzenie mpzp dla tego rejonu?  
W odpowiedzi pan Adam Kijowski poinformował, że najprawdopodobniej, we wrześniu tego roku. 
Konkretnej informacji będzie mógł udzielić w czerwcu, wyłożenie planu do publicznej wiadomości 
planowane jest na miesiąc maj-czerwiec. Następnie głos zabrał Radny, pan Robert Błoszyk, który 
stwierdził, że zadaniem Rady nie powinna być legalizacja już istniejącego, od 10 lat, stanu rzeczy. 
Stwierdził, że jest to dla Rady niezręczna sytuacja. Dodał, że decyzja winna leżeć po stronie 
Prezydenta. Pan Adam Kijowski stwierdził, że Rada ma prawo odstąpić od wydania stanowiska w tej 
sprawie pozostawiając decyzję Prezydentowi Miasta. Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska 
zwróciła się z pytaniem: czy Rada jest zobligowana terminem wyrażenia stanowiska w tej sprawie.  
W odpowiedzi pan Adam Kijowski poinformował, że nie ma określonego terminu, ale wyrażenie 
stanowiska jak najszybciej, przyspieszy prace nad planem. Przewodniczący Rady, pan Przemysław 
Polcyn podziękował panu Adamowi Kijowskiemu za poświęcony czas i szczegółowe wyjaśnienia.  
 
Punkt 6b: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla członków Organów Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych.  
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LXI/275/VII/2018 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania  
o objęcie patronatem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100 
rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych.  
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LXI/276/VII/2018 (załącznik nr 4). 
 



Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta 
Poznania o objęcie patronatem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
oraz 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych.  
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LXI/277/VII/2018 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu Rady Seniorów Osiedla 
Krzyżowniki-Smochowice. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Przypomniał, ze na ostatniej sesji odczytał treść uchwały Rady Seniorów Osiedla 
Krzyzowniki-Smochowce i przekazał do zaopiniowania Komisji ds. dialogu z mieszkańcami. Następnie 
poprosił Przewodniczącą Komisji o przedstawienie opinii. Przewodnicząca Komisji, Radna pani 
Elżbieta Węgrzynowicz poinformowała, że komisja się nie zebrała i w związku z tym nie podjęła 
decyzji w tej sprawie. Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych.  
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXI/278/VII/2018 (załącznik nr 6). 
 
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Osiedla na 
członka Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych.  
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała LXI/279/VII/2018 (załącznik nr 7). 
 
 
Punkt 11: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Osiedla 
do prac Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka Policyjnego przy ul. Chojnickiej. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o piśmie z POSiR-u w sprawie 
wyznaczenia przedstawiciela Rady do prac Zespołu ds. zagospodarowania byłego Ośrodka 
Policyjnego. Zaproponował kandydaturę Radnego, pana Roberta Błoszyka oraz na przedstawiciela 
zastępczego Radnego, pana Witolda Puchalskiego. Następnie odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem i zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych.  
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LXI/280/VII/2018 (załącznik nr 8). 
 
Punkt 12: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaopiniowania 
wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
„Północno-Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu część E – otoczenie Jeziora Kierskiego  
w Poznaniu.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn pokrótce wyjaśnił konieczność podjęcia uchwały. 
Następnie odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.  
Głosowało 11 radnych.  
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXI/281/VII/2018 (załącznik nr 9). 
 
Punkt 13: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2018 
r. 



Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Radny, pan Marek Leśniak zwrócił się z pytaniem, w jakiej formie należy składać 
propozycje usytuowania koszy? W odpowiedzi Radny, pan Witold Puchalski podał termin (14.02)  
i miejsce (strona osiedla) składania propozycji. Radny, pan Robert Radecki stwierdził, że bezcelowe 
jest budowanie spowalniaczy, jeśli na terenie Osiedla są skrzyżowania równorzędne. W odpowiedzi 
Radny, pan Witold Puchalski poinformował, że propozycja budowy spowalniaczy najczęściej jest 
efektem zgłoszeń mieszkańców. Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych.  
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXI/282/VII/2018 (załącznik nr 10). 
 
Punkt 14: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia 
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przypomniał, że na styczniowej sesji Radna pani 
Bożena Stradowska-Adamska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady. 
Następnie odczytał stosowny § Statutu Osiedla precyzujący działania Rady w takich przypadkach.  
Odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych.  
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  3. 
Uchwała nr LXI/283/VII/2018 (załącznik nr 11). 
 
Punkt 15: Omówienie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na 
terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2018. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zaproponował, aby odstąpić od procedowania. 
 
Pozostała część protokołu została sporządzona na postawie odsłuchu. 
  
Punkt 15a: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie MN/U w projekcie mpzp „Dolina 
Krzyżanki” pomiędzy ul. Słupską i Sianowską.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos pani Annie Laudańskiej, właścicielce 
nieruchomości. W związku z wyłożeniem planu dla tego terenu złożyła wniosek o uwzględnienie 
istniejącego stanu czyli zmiany przeznaczenia działki z mieszkalnej na mieszkalno-usługową. 
Poinformowała, że okoliczni mieszkańców nie wnoszą sprzeciwu w sprawie zmiany funkcji w mpzp. 
Następnie głos zabrała pani Maria Najewska, mieszkanka Osiedla, która stwierdziła, że uchwalenie 
mpzp dla tego terenu wzbudza wiele kontrowersji. Stwierdziła, że wszyscy powinni być zainteresowani 
uchwaleniem planu. Przewodniczący Rady zaproponował rozpoczęcie dyskusji. Głos zabrała Radna, 
pani Elżbieta Węgrzynowicz zwróciła się z pytaniem do pani Anny Laudańskiej: dlaczego teraz składa 
wniosek? W odpowiedzi pani Anna Laudańska poinformowała, że aktualnie został wyłożony mpzp dla 
tego terenu i pracownicy MPU zasugerowali, żeby złożyć wniosek, który spowoduje zalegalizowanie 
istniejącego stanu. Dodatkowym powodem złożenia wniosku były ciągłe zmiany przepisów 
dotyczących prowadzenia takiej działalności, jak opieka nad dziećmi. Następnie głos zabrała pani 
Bożena Siekańska-Żłobińska, członek Zarządu, zwróciła uwagę na fakt zmiany przeznaczenia działki 
z funkcji mieszkalnej, na mieszkalno-usługową. Uważa, że może to spowodować lawinę podobnych 
wniosków. Głos zabrał Radny, pan Andrzej Dłutkowski, który stwierdził, że wyjaśnienia 
przedstawiciela MPU, pana Adama Kijowskiego, w jego ocenie, wystarczająco przybliżyły obecnym 
temat. Stwierdził, że poświęcanie czasu na ponowne omawianie tematu jest zbyteczne. 
Zaproponował, aby poprzeć wniosek. Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Radnemu, panu 
Markowi Leśnikowi, który stwierdził, że ze względu na ograniczony czas do zapoznania się z tematem 
składa wniosek o przełożenie procedowania stanowiska na następną sesję. Dodał, że założenia przy 
uchwalaniu mpzp dla Doliny Krzyżanki nie brały pod uwagę wprowadzania funkcji usługowej na 
omawianym terenie.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zapytał czy jest wniosek przeciwny do złożonego 
przez Radnego, pana Marka Leśniaka wniosku? W odpowiedzi głos zabrał Radny, pan Andrzej 
Dłutkowski proponując głosowanie nad stanowiskiem, zaproponował pozytywne zaopiniowanie 
wniosku. Głos zabrała Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska przypominając, że pan Adam Kijowski 
zasugerował odstąpienie, przez Radę, od  podjęcia decyzji pozostawiając ją w gestii Prezydenta 
Miasta.  
 
O godz. 21.10 Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn ogłosił 10 min przerwę.  



 
O godz. 21.20 Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn wznowił obrady, stwierdził kworum  
(obecność na Sali 9 radnych).  
Radni, pan Andrzej Dłutkowski oraz Marek Leśniak nie byli obecni w trakcie głosowania. 
 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poddał pod głosowanie wniosek Radnego, pana 
Marka Leśnika w sprawie przełożenia procedowania stanowiska w sprawie MN/U w projekcie mpzp 
„Dolina Krzyżanki” pomiędzy ul. Słupską i Sianowską na następną sesję.  
Głosowało 9 radnych. 
Za   1, 
Przeciw   7, 
Wstrzymało się  1. 
 
Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn złożył wniosek o odstąpienie  
o podejmowania stanowiska w sprawie MN/U w projekcie mpzp „Dolina Krzyżanki” pomiędzy  
ul. Słupską i Sianowską. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  0. 
 
Punkt 16: Wolne głosy i wnioski. 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
Punkt 17: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 21.30. 
 
 


