
Protokół nr 69/2018  
LXIX sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 25 czerwca 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, 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. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie najbliższej sesji 02.07.2018 r. 
Następnie przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami. Między innymi 
odczytał pisma przesłane z WGN w sprawie nieruchomości, przy ul. Braniewskiej, zabudowanej halą. 
Poprosił Zarząd o udzielenie WGN odpowiedzi. 
 
O godz. 19.20 na sesję przybył Radny, pan Eugeniusz Gąsiorek. 
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Radny, pan Witold Puchalski 
informując o comiesięcznym spotkaniu w ramach projektu „Bezpieczny mieszkaniec, bezpieczna 
dzielnica” na Komisariacie Policji Poznań Jeżyce, na którym omówiono bieżące sprawy osiedla, 
ustalono, że w okresie letnim będą wysyłane dodatkowe patrole na obiektach sportowych i placach 
zabaw. Zakończono remont chodnika ul. Gorajskiej, kolejne remonty rozpoczną się w lipcu. 
 
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 w okresie pomiędzy sesjami Zarząd 
nie podjął uchwał i nie wydał opinii. 
  
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela osiedla do 
prac w Zespole ds. rekreacyjnego zagospodarowania plaż północno-zachodniego klina zieleni 
miasta Poznania. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść pisma z Wydziału Transportu i Zieleni 
oraz przedstawił treść załącznika do pisma (Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania Zespołu ds. 
rekreacyjnego zagospodarowania plaż północno-zachodniego klina zieleni miasta Poznania). 
Następnie odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i zarządził przeprowadzenie 
głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   9 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  2 
Uchwała nr LXIX/315/VII/2018 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 8: Przedstawienie przez Zarząd Osiedla wstępnego projektu planu wydatków Osiedla na 
rok 2019. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przedstawił pismo z WJPM w sprawie naliczenia 
środków na 2019 rok. Omówił proponowany radnym sposób procedowania planu wydatków Osiedla. 
Wszystkie zgłoszone na sesji propozycje radnych zostaną omówione na posiedzeniu Zarządu 27.06, a 
następnie gotowy projekt zostanie przesłany radnym 28.06. Zaproponował, aby wszelkie kolejne 
poprawki, propozycje radnych do projektu planu zgłaszane były do 30.06 aby całość projektu planu i 
poprawki mogły zostać przedstawione na sesji 02.07. Następnie oddał głos Przewodniczącemu 
Zarządu, panu Maciejowi Bedyńskiemu, który omówił wstępną propozycję projektu planu na 2019 r.  



 
Punkt 9: Wolne głosy i wnioski. 
Radny, pan Robert Błoszyk zgłosił potrzebę zwiększenia częstotliwości patroli Policji na terenie 
Osiedla. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn, poinformował o piśmie 
z Wydziału Oświaty w sprawie podziału środków celowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola. 
Dokładniejsze omówienie tematu i podjęcie uchwały zostanie umieszczone w porządku obrad lipcowej 
sesji.  
 
Punkt 10: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.20. 
 
 


