
Protokół nr 71/2018  
LXXI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 6 sierpnia 2018 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.13 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, stwierdził obecność 12 radnych, 
przedstawił porządek obrad (załącznik nr 1 - lista obecności, porządek obrad – załącznik nr 2) oraz 
powołał protokolanta, którym został pan Marcin Napierała, pracownik Oddziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Jeżyce. Radny, pan Robert Błoszyk zaproponował zmianę porządku obrad poprzez 
dodanie po pkt 13 pkt 13 a o treści: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie wezwania Radnej, 
pani Bożeny Stradowskiej-Adamskiej do przestrzegania prawa. 
Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 12 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  2. 
 

Punkt 2: Oświadczenia. 
Oświadczenie złożył Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady 
pomiędzy sesjami. Podał termin następnej sesji – 3.09.2018r. 
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Radny pan Robert Błoszyk, 
który złożył krótkie sprawozdanie z odbioru robót remontowych wykonanych w Przedszkolu nr 104 
przy ul. Tczewskiej. Poinformował również o rozpoczętych pracach związanych z organizacją rajdu 
rowerowego, który odbędzie się 15.09. br. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Porządku  
i Bezpieczeństwa, Radny, pan Witold Puchalski, który poinformował o wizji porządkowej w terenie  
20.07. Wizja została przeprowadzona wraz z przedstawicielem Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
Poinformował również o prowadzonych pracach remontowych na ul. Lęborskiej, Przewodniczący 
Rady, pan Przemysław Polcyn, który odczytał sprawozdanie za okres działania Komisji Rewizyjnej.  
  
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Głos zabrała Redaktor Naczelna, Radna, pani Magdalena Ratajczak, proponując spotkanie zespołu 
redakcyjnego 9.08. o godz. 19.00 w siedzibie organów Osiedla.  
 
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 w okresie pomiędzy sesjami 
nie podjął uchwał i nie wydał opinii. 
Na sesję przybył Radny, pan Marek Leśniak. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania diet. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie głos zabrała Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz zwracając się z prośbą 
o przedstawienie sprawozdań ze spotkań z przedstawicielami mjo. Następnie głos zabrał 
Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński informując, że ze spotkań z przedstawicielami np. 
WJPM nie wykonuje się notatek. Jako Przewodniczący Zarządu jest w stałym kontakcie np. z osobą 
prowadzącą Osiedle lub przedstawicielami jednostek miejskich, które realizują zadania na terenie 
Osiedla. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, który stwierdził, że prośba Radnej, pani 
Elżbiety Węgrzynowicz jest żenująca. Dodał, że uczestniczy we wszystkich odbiorach robót 
prowadzonych na terenie Osiedla oraz bardzo często bierze udział w różnych spotkaniach. Głos 
zabrał Radny, pan Andrzej Dłutkowski stwierdzając, że jeśli ktoś chce pracować na rzecz społeczności 
to pracuje i nie widzi powodu przedstawiania jakichkolwiek sprawozdań z udziału w spotkaniach. 
Następnie głos ponownie zabrała Radna Elżbieta Węgrzynowicz stwierdzając, że nie było jej intencją 
kwestionowanie wykonanej pracy przez radnych. Stwierdziła, że jako Radna może prosić o taką 
informację. Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Radnemu, panu Robertowi Błoszykowi, który 



stwierdził, że takie sprawy jak np. spotkania z mjo członkowie Zarządu winni załatwiać na spotkaniach 
Zarządu. Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 13 radnych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LXXI/323/VII/2018 (załącznik nr 3).  
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków 2018 r.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 12 radnych. Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz odstąpiła od głosowania. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXI/324/VII/2018 (załącznik nr 4).  
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji 
miejskich zieleńców na lata 2019-2021 - ZZM. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Przedstawił pismo ZZM wraz z załącznikiem. Głos zabrał Radny, pan Witold 
Puchalski, który stwierdził, że po rocznej obserwacji prac wykonywanych przez ZZM (zarządcy terenu) 
ma sporo uwag i zastrzeżeń. Mimo uzgodnień dokonanych w sprawie utrzymania terenu  
z przedstawicielami ZZM nie wszystkie prace zostały wykonane. Radna, pani Bożena Stradowska-
Adamska stwierdziła, że kwota przedstawiona w załączniku jest przeznaczona na okres 3 lat. 
Zaproponowała, aby Zarząd przedstawił ZZM listę zadań do wykonania. Następnie głos zabrał Radny, 
pan Marek Leśniak stwierdzając, że w jego ocenie przedstawiona kwota jest przeznaczona na trzy 
lata. Ponieważ są to środki powierzone ZZM Rada winna zaakceptować lub nie propozycje 
przedstawioną przez ZZM. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził 
przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 12 radnych. Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz odstąpiła od głosowania. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  2. 
Uchwała nr LXXI/325/VII/2018 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac 
remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2019 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził 
przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 13 radnych. 
Za   13, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXI/326/VII/2018 (załącznik nr 6). 
 
Punkt 11: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji podziału Osiedla 
na okręgi i obwody głosowania w wyborach do ad osiedli.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził 
przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 13 radnych. 
Za   13, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXI/327/VII/2018 (załącznik nr 7). 
 



Punkt 12: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia 
Prezydenta Miasta Poznania w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań 
jednostek pomocniczych Miasta – osiedli. 
Przedstawił treść projektu Zarządzenia oraz uzasadnienie do uchwały Rady Osiedla Nowe Winogrady 
Południe. Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 13 radnych. 
Za   13, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXI/328/VII/2018 (załącznik nr 8). 
 
Punkt 13: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego 
przekazanego do korzystania Osiedlu.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przedstawił treść pisma Kierownika WJPM, Oddział 
Jeżyce, skierowanego do Przewodniczącego Zarządu, pana Macieja Bedyńskiego. Następnie odczytał 
treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
O godz. 20.30 sesję opuścił pracownik WJPM. 
Przewodniczący Rady powołał protokólanta, którym został Radny, pan Maciej Bedyński. 
Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził przeprowadzenie głosowania.   
 
Głosowało 13 radnych. 
Za   13, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXI/329/VII/2018 (załącznik nr 9). 
O godz. 20.45 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godz. 20.50. 
O godz. 20.50 Przewodniczący Rady wznowił obrady. Obecnych 13 radnych. 
 
Punkt 13a: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie wezwania Radnej, pani Bożeny 
Stradowskiej-Adamskiej do przestrzegania prawa. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść stanowiska. Radny, pan Maciej 
Bedyński złożył wniosek o przełożenie głosowania nad stanowiskiem na następną sesję. 
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 13 radnych. 
Za   6, 
Przeciw   5, 
Wstrzymało się   2.  
 
Punkt 14: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Radny, pan Marek Leśniak, który poruszył temat sprzedaży działek na ul. Pniewska  
i ul. Meliorantów. Dodał, że przedstawiciel WGN zajmujący się zbyciem nieruchomości miejskich 
zarzucił mu brak informacji o osobach zainteresowanych zakupem działek. Stwierdził, że nie jest 
zadaniem Rady i jego osobiście tworzenie listy osób zainteresowanych zakupem. Wszystkie 
informacje, które uzyskał w tej sprawie zostały przesłane do WGN. Przewodniczący Zarządu, pan 
Maciej Bedyński stwierdził, że Zarząd Osiedla wystosuje w tej sprawie pismo do WGN. Dodatkowo, 
Radny pan Marek Leśniak poprosił o umieszczenie w porządku obrad następnej sesji punktu  
w sprawie inwestycji „Budowa ul. Łebskiej przyległych”. Z posiadanych informacji wynika, że realizacja 
zadania nastąpi dopiero w roku przyszłym. Zaproponował zaproszenie przedstawiciela PIM lub ZDM. 
Radna, pani Dorota Matkowska przypomniała, że realizacja grantu z 2017 roku jest uzależniona od 
realizacji wymienionej inwestycji. Radny, pan Andrzej Dłutkowski zobowiązał się do przeprowadzenia 
rozmowy w PIM w tej sprawie. Przypomniał, że w czerwcu odbyło się spotkanie zainteresowanych 
mieszkańców z przedstawicielami ZDM i PIM w tym temacie. Największym problemem w realizacji 
inwestycji jest odprowadzenie wód deszczowych. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady, pan 
Przemysław Polcyn odczytał treści skargi Radnej, pani Bożeny Stradowskiej-Adamskiej na 
zachowanie Przewodniczącego Rady (pismo skierowanego do Dyrektora WJPM w m-cu kwietniu br.). 
Zwrócił się z pytaniem do Radnej, pani Bożeny Stradowskiej-Adamskiej z pytaniem: jaki był cel skargi 



przesłanej do Dyrektora WJPM? W odpowiedzi Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska odniosła 
się do zadanego pytania.  
 
Punkt 15: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył sesję o godz. 21.30. 
 
 
 

 
Protokółował 
M. Napierała 
M. Bedyński 

 

 

 

 

 

 
 


