
Protokół nr 72/2018  
LXXII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 27 sierpnia 2018 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.11 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. Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował, iż wniosek 
zawarty w pkt 7 porządku obrad został wycofany przez wnioskodawcę. Następnie zaproponował 
zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt 7 pkt 7a o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały  
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzenia danych w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 8 radnych.  
Za   6, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  2. 
 
Radny, pan Marek Leśniak odstąpił od głosowania. 
 
Dodać po pkt 7a dodać pkt 7b o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 
projektu budowy ul. Elbląskiej na odcinku od ul. Gniewskiej do ul. Polanowskiej w Poznaniu. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   7 
Przeciw   0 
Wstrzymało się  2 
Z barku bezwzględnej większości zaproponowane zmiany nie zostały wprowadzone do porządku 
obrad. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie następnej sesji – 03.09.2018, 
godz.19.00. Następnie przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami. 
 
O godz. 19.20 na sesję przybył Radny, pan Maciej Bedyński. 
 
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. 
Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami Zarząd 
nie wydał opinii i nie podjął uchwał. Poinformował o odpowiedzi Zarządu na pismo Zakładu Lasów 
Poznańskich w sprawie propozycji rozdysponowania pozostałych środków na budowę placu zabaw 
przy ul. Przytocznej.  
 
Punkt 5: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków na rok 2018. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Radny, pan Witold Puchalski odniósł się do § 2 uchwały stwierdzając, że w tym roku 
nie było zainteresowania ze strony mieszkańców udziałem w konkursie „Zielony Poznań”. Następnie 
Radny, pan Marek Leśniak zwrócił się z pytaniem: jeśli środki są wycofywane z zadania to znaczy, że 
zadanie nie będzie realizowane? W odpowiedzi Przewodniczący Rady potwierdził, że zadanie nie jest 
realizowane, dlatego Rada przenosi środki na inne zadanie, do Wydziału Kultury. Zadanie będzie 
realizowane w formie małego grantu. Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz porosiła  
o pełniejszą informację zakresu zaproponowanego zadania oraz kto jest autorem tego zadania.  
W odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że propozycję zmiany zadania zaproponowała 
Radna, pani Dorota Makowska. Radny, pan Witold Puchalski wyjaśnił, że powodem przeniesienia 
środków z zadania „Organizacja turnieju tenisowego” był fakt bardzo małego zainteresowania 
(2 zgłoszenia). Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 



 
Głosowało 10 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  2. 
Uchwała nr LXXII/330/VII/2018 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 6: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej 
Rady Seniorów. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXII/331/VII/2018 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie wezwania radnej Bożeny Stradowskiej-
Adamskiej do przestrzegania prawa. 
Wniosek został wycofany. 
 
Punkt 8: Wolne głosy i wnioski. 
Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska przekazała przedstawicielowi WJPM sprawozdanie z prac 
Doraźnej Komisji ds. budowy Osiedlowego Domu Kultury. Radny, pan Marek Leśniak zwrócił się  
z pytaniem: czy projekt budowy ulicy Elbląskiej został przesłany w formie elektronicznej 
mieszkańcom? W odpowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że nie było takiej możliwości czasowej 
ze względu, że dokument dostarczono w trakcie ostatniego dyżuru. Radny, pan Witold Puchalski 
dodał, że odbyły się konsultacje z zainteresowanymi mieszkańcami i wszystkie uwagi zgłoszone przez 
mieszkańców zostały uwzględnione w projekcie. Następnie Radna, pani Dorota Makowska zwróciła 
się do Radnej, pani Elżbiety Węgrzynowicz z pytaniem: czy zostało złożone sprawozdanie z prac 
Komisji Współpracy i Dialogu z mieszkańcami? W odpowiedzi Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz 
stwierdziła, że sprawozdanie nie zostało jeszcze złożone. Zobowiązała się do przekazania 
sprawozdania na najbliższej sesji – 3.09.2018 r. 
 
Punkt 9: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady o godz. 19.50. 
 
    
 
 

 
Protokółowała 
A. Rabczewska 


