
Protokół nr 66/2018  
LXVI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 23 kwietnia 2018 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.03 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, 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. Następnie Radny, pan Witold Puchalski zaproponował zmianę porządku obrad 
poprzez dodanie po pkt 6 dodać pkt 6a o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  
w planie Osiedla na 2018 r. Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
O godz. 19.10 na sesję przybył Radny pan Marek Leśniak 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przedstawił korespondencję, która wpłynęła do 
Osiedla. Poinformował o terminie najbliższej sesji (07.05. godz. 19.00).  
 
Punkt 4: 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 Osiedla poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami, Zarząd 
nie wydał opinii i nie podjął uchwał.  
 
Punkt 5: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy w zakresie 
dotyczącym realizacji zadań Osiedla.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Pracownik WJPM poinformował, że po zapoznaniu się z treścią uchwały i 
stanowiska oraz po konsultacjach z kierownikiem i współpracownikami, wzbudza ona zastrzeżenia i 
jest możliwe, że uchwała może zostać uchylona. Następnie Przewodniczący Rady zarządził 
przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXVI/298/VII/2018 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 6: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie współpracy Rady Osiedla z gminami 
Rokietnica i Tarnowo Podgórne w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem i zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Stanowisko nr LXVI/299/VII/10/2018 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 6a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w palnie Osiedla na 2018 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Radny, pan Radosław Sekulski zwrócił się z pytaniem: po co Rada przenosi środki z 
jednego zadania na inne. W odpowiedzi pracownik WJPM wyjaśnił, że aktualnie środki są 
umieszczone na zadaniu inwestycyjnym. Podjęcie uchwały spowoduje przeniesienie środków na 



zadanie remontowe, co zdecydowanie przyspieszy realizację zadania. Następnie Przewodniczący 
Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXVI/300/VII/2018 (załącznik nr 5).  
 
Punkt 7: Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos Radnemu, panu Witoldowi Puchalskiemu, 
który poinformował o spotkaniu mieszkańców ul. Elbląskiej. Na spotkaniu mieszkańcy zgłosili kilka 
uwag do projektu przebudowy ulicy. Następnie omówił spotkanie, które odbyło się w WZKiB w sprawie 
montażu monitoringu na obiekcie przy ul. Maszewskiej. Zadanie zostało przez wydział przyjęte do 
realizacji w tym roku. Omówił także comiesięczne spotkanie na komisariacie Policji Poznań-Jeżyce.  
Następnie głos zabrał Radny, pan Andrzej Dłutkowski zwracając się z pytaniem do Radnego, pana 
Witolda Puchalskiego: o co chodzi mieszkańcom sąsiadującym z placem zabaw przy ul. Maszewskiej? 
W odpowiedzi Radny, pan Witold Puchalski poinformował, że temat jest znany, mieszkańcy próbują 
udowodnić, że plac został nieprawidłowo usytuowany od linii drogi i linii zamieszkania. W dniu 
jutrzejszym ma odbyć spotkanie z właścicielem terenu ZZM. Następnie głos zabrał Radny, pan 
Radosław Sekulski, który poinformował o prośbie mieszkańców ulic Gniewskiej, Pasłęckiej, Orneckiej 
o montaż monitoringu miejskiego, z powodu coraz liczniejszych kradzieży, w tym rejonie.  
W odpowiedzi radny, pan Witold Puchalski stwierdził, że na tą chwilę brak takich możliwości. 
Następnie przypomniał terminy zbliżających się imprez: 19.05.18 r.- wyścig kolarski, 26.05.18 – bieg 
organizowany wspólnie z SP nr 57 oraz 9-10.06.18 r. festyn SMOCHY FESTIWAL. Wszystkie 
informacje ukażą się w najbliższym, numerze gazetki.  
  
Punkt 8: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, Pan Przemysław Polcyn zakończył obrady o godz. 20.00. 


