
Protokół nr 73/2018  
LXXIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 03 września 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. Zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt 10a 
pkt 10b o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do ZDM o wprowadzenie 
oznakowania znakiem „B-33” wraz z tabliczką typu „T”. Następnie zarządził przeprowadzenie 
glosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
O godz. 19.10 na sesję przybył Radny, pan Maciej Bedyński. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie następnej sesji – 01.10.2018, 
godz.19.00. Następnie przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami. 
 
O godz. 19.20 na sesję przybył Radny, Marek Leśniak. Sesję opuścił Radny, pan Eugeniusz Gąsiorek.  
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrała Radna, pani Hanna Górzna-Kamińska Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska. 
Poinformowała, między innymi, o działaniach Komisji w sprawie zwiększonego natężenia ruchu. 
Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz zwróciła się z pytaniem: co komisja zrobiła w tej sprawie?  
W odpowiedzi Przewodnicząca Komisji poinformowała, że planuje wystosować pisma do 
odpowiednich jednostek. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, Przewodniczący Komisji 
Planowania, Rozwoju, Porządku i Bezpieczeństwa informując, że 22.09 odbędzie się na osiedlu akcja 
„Sprzątanie Świata”, na terenie osiedla zostało zamontowanych 17 koszy na śmieci, poinformował 
również o planowanej wycince gałęzi zasłaniających znaki drogowe. Poinformował o wizjach 
porządkowych w terenie z udziałem przedstawicieli WGK. Odbyło się spotkanie w terenie  
z Dyrektorem ZZM w sprawie porządku i bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Maszewskiej. Trwa 
remont jezdni i pobocza przy ul. Chodzieskiej (od ul. Sianowskiej do ul. Budzyńskiej), remont pobocza 
przy ul. Lęborskiej oraz budowa ronda na wiadukcie przy ul. Santockiej. Następnie Przewodniczący 
Rady, pan Przemysław Polcyn zwrócił się do Radnej, pani Elżbiety Węgrzynowicz z pytaniem: czy 
zostało przygotowane sprawozdanie z działalności Komisji ds. Dialogu z mieszkańcami?  
W odpowiedzi Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz poinformowała, że nie została poinformowana 
oficjalnie o rozwiązaniu Komisji i z tego powodu sprawozdania nie złoży. Następnie Przewodniczący 
Rady, pan Przemysław Polcyn odniósł się do treści sprawozdania złożonego przez Radną, panią 
Bożenę Stradowską-Adamską, Przewodniczącą, rozwiązanej, Doraźnej Komisji ds. Budowy 
Osiedlowego Domu Kultury.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Głos zabrała Radna, pani Dorota Makowska informując, że wszystkie materiały zostały złożone  
i przesłane do drukarni w terminie. Gazetka ukarze się do 30.09.2018 r. Radna, pani Bożena 
Stradowska-Adamska porosiła o informowanie radnych o zmianach terminów spotkań redakcyjnych 
gazetki. Termin podany przez Redaktora naczelnego na sesji uległ zmianie o czym członkowie rady 
nie zostali poinformowani. Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz poparła prośbę swojej przed 
mówczyni.  
 
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 na ostatnim posiedzeniu 
(29.08) podjął uchwałę w sprawie opinii projektu budowy ul. Elbląskiej. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 
2018. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Radny, pan Radosław Sekulski poprosił o wyjaśnienie treści § 4 uchwały.  
W odpowiedzi przedstawiciel WJPM poinformował, że na poprzedniej sesji Rada podjęła uchwałę 
przeznaczając środki na zadanie wskazując jako realizatora zadania Wydział Kultury. Przewodniczący 
Rady, pan Przemysław Polcyn wyjaśnił, że aby uniknąć realizacji zadania poprzez mały grant  
w Wydziale Kultury (długa procedura realizacji) zarząd zaproponował przekazanie środków do 
Muzeum Niepodległości. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  2. 
Uchwała nr LXXIII/332/VII/2018 (załącznik nr 3).  
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do 
wprowadzania danych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXIII/333/VII/2018 (załącznik nr 4).  
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia uwag do Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin 
wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej”. 
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 LXXIII/334/VII/2018 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie przedstawił proponowane do zaopiniowania wnioski złożone do PBO na 
2019 rok: 
1. „Estrada Osiedlowa”      pozytywnie; 
2. „Hydrofor Kultury” II edycja     pozytywnie; 
3. „Smochy Festiwal, Kulturalne Jeżyce, Kino Plenerowe” pozytywnie; 
4. „Plażojada-2 Park Wodny i Miejsce Spotkań”   pozytywnie. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LXXIII/335/VII/2018 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 10 a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji ZZM w sprawie 
użytkowania placu zabaw przy ul. Myśliborskiej. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Odczytał również treść pisma z Zarządu Zieleni Miejskiej. Głos zabrał Radny, pan 



Robert Radecki zapytał: w jaki sposób godziny użytkowania placu będą egzekwowane? Głos zabrała 
Radna, pani Dorota Matkowska pismo i uchwała jest wynikiem wielu skarg mieszkańców. Radny, pan 
Witold Puchalski stwierdził, że największym problemem jest głośna muzyka słuchana przez młodzież 
użytkującą obiekt. Dodatkowym problemem jest brak ogrodzenia. W planach ZZM jest wykonanie 
ogrodzenia terenu. Przypomniał, że Rada przeznaczyła środki na montaż monitoringu zabezpieczenia 
omawianego terenu. Stwierdził, że należy zrobić wszystko, aby pomóc okolicznym mieszkańcom. 
Temat zgłaszany jest każdorazowo na spotkaniach w Policji. 
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXIII/336/VII/2018 (załącznik nr 6). 
 
Punkt 10b: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do ZDM o wprowadzenie 
oznakowania znakiem „B-33” wraz z tabliczką typu „T”. Następnie zarządził przeprowadzenie 
głosowania. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr LXXIII/337/VII/2018 (załącznik nr 7). 
 
O godz. 20.30 Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn ogłosił 5 min. przerwę w obradach. 
O godz. 20.35 Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn wznowił obrady, powołał protokolanta, 
którym został Radny, pan Maciej Bedyński oraz stwierdził obecność 9 radnych. 
 
Punkt 11: Dyskusja w sprawie podziału i sprzedaży działki pomiędzy ulicami Meliorantów  
i Pniewską. 
Głos zabrał Radny, pan Marek Leśniak, który pokrótce przypomniał temat podziału i sprzedaży działek 
pomiędzy ulicami Meliorantów i Pniewską. Sprawa w WGN toczy się od dłuższego czasu.  
W korespondencji prowadzonej z WGN poinformował, że Rada Osiedla nie zajmuje się sprzedażą 
działek. Rada Osiedla może pomóc w kontakcie mieszkańców z WGN. Wszystkie informacje od 
zainteresowanych mieszkańców zostały przesłane droga elektroniczną do osoby prowadzącej tę 
sprawę w WGN. Przypomniał, że na stronach Osiedla ukazała się informacja o możliwości zakupu 
omawianych działek. Z korespondencji wynika, że WGN oczekuje od Rady listy osób 
zainteresowanych zakupem działek. Rada na dzień dzisiejszy nie otrzymała od WGN informacji czy 
dokonany został podział działek. Mieszkańcy są zbulwersowani opieszałością pracowników WGN. 
Uważają, że sprawa dawno powinna być zakończona. Następnie głos zabrał Radny, pan Witold 
Puchalski stwierdzając, że Radny, pan Marek Leśniak, jako przedstawiciel Rady zajmujący się 
tematem, zrobił wszystko co mogła zrobić Rada. Problem leży po stronie WGN. Zaproponował, aby 
przesłać pismo do WGN. Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński poprosił Radnego, pana 
Marka Leśnika o przygotowanie projektu pisma.  
 
Punkt 12: Dyskusja w sprawie zadania pn. Budowa ulicy Łebskiej i przyległych (Łebska, 
Kociewska, Żukowska, Łagowska). 
Głos zabrał Radny, pan Marek Leśniak informując, że z jego wiedzy wynika, iż inwestycja nie będzie 
realizowana w tym roku. Zwrócił się z pytaniem: czy Radni Osiedla posiadają jakąś wiedzę w tym 
temacie? Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński poinformował, że ZDM złożył wniosek do 
Wydziału Budżetu i Kontroli o przeniesienie środków przeznaczonych na tę inwestycję na 2019 r. 
Radny, pan Marek Leśniak zapytał: czy Rada brała pod uwagę możliwość przeznaczenia tych 
środków na inną inwestycję? W odpowiedzi Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn 
poinformował, że dysponentem środków jest ZDM, który przekazał realizację zadania do Poznańskich 
Inwestycji Miejskich i nie ma możliwości wycofania środków. Tym bardziej, że realizacja zadania 
została rozpoczęta (Powstał projekt, odbyły się konsultacje z mieszkańcami). Następnie oddał głos 
mieszkance Osiedla, która poinformowała, że projekt budowlany jest ukończony, wszystkie 
uzgodnienia z dysponentami sieci są zakończone. W dniu dzisiejszym przeprowadziła rozmowę  
z projektantami, otrzymała drogą elektroniczną (nieoficjalnie) zawiadomienia o wszczęciu 



postępowania w sprawie decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej. Przewodniczący Rady, 
pan Przemysław Polcyn stwierdził, że najprawdopodobniej realizacja inwestycji rozpocznie się, się 
wiosną przyszłego roku, po zebraniu wszelkiej dokumentacji i otrzymaniu decyzji. Dodatkowo, 
pozostała do podpisania umowa pomiędzy Miastem, a właścicielami posesji przez które przepływa 
„Krzyżanka” (chodzi o odprowadzenie wód deszczowych). Umowa ma zostać sfinalizowana w 
najbliższych tygodniach.  
 
Punkt 13: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przypomniał sprawę słupów 
oświetleniowych na ul. Oleckiej. Pismo do ZDM w tej sprawie zostało przesłane do ZDM do dnia 
dzisiejszego Rada nie uzyskała odpowiedzi. Poprosił Zarząd o sprawdzenie tematu. Następnie głos 
zabrał Radny, pan Marek Leśniak, poruszył temat działki przy ul. Międzyzdrojskiej (pismo skierowane 
do Rady Osiedla).  
 
Punkt 14: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady o godz. 21.45. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 


