
Protokół nr 74/2018  
LXXIV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 01 października 2018 r. 
 

 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.25 w siedzibie Rady 
Osiedla, w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowska 1a, stwierdził obecność 7 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 następnej sesji – 05.11.2018, 
godz.19.00 oraz możliwości zwołania sesji w tygodniu pomiędzy 23 a 25 października ze względu na 
potrzebę korekty przyszłorocznego planu kosztów Osiedla, w związku z rozstrzygnięciem konkursów 
grantowych. Następnie przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami. 
O godz. 19.35 na sesję przybył radny, pana Robert Błoszyk. 
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Rany, pan Robert Błoszyk, który poinformował o rajdzie rowerowym zorganizowanym  
15.09. Rajd połączony był z festynem na Osiedlu Kiekrz.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Nikt z obecnych 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. 
Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich  
o przyjęcie na stan instalacji oświetleniowej w ulicy Oleckiej. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie oddał głos Radnemu, panu Markowi Leśnikowi, który stwierdził, że 
sprawa była poruszana w ZDM. Z otrzymanych materiałów wynika, że ZDM oczekuje dokumentacji na 
podstawie, której słupy zostały zamontowane. Stwierdził, że nie widzi powodu, aby Rada podejmowała 
przedstawioną uchwałę. Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 8 radnych. 
Za   7, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXIV/338/VII/2018 (załącznik nr 3). 
O godz. 19.45 na sesję przybył Radny, pan Radosław Sekulski. 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania  
o wyrażenie zgody na umiejscowienie krzyża cholerycznego wraz z tablicą upamiętniającą. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Radny, pan Marek Leśniak zwrócił się z pytaniem: z jakich środków będzie 
opłacana tablica? W odpowiedzi Przewodniczący Rady, stwierdziła, że na razie Rada występuje  
z wnioskiem do właściciela terenu o wyrażenie zgody na umiejscowienie tablicy. Po otrzymaniu zgody 
będzie można się zastanowić z jakich środków zostanie sfinansowana tablica. Następnie zarządził 
przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   1, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXIV/339/VII/2018 (załącznik nr 4). 



Punkt 9: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Radny, pan Radosław Sekulski, który zgłosił propozycję dodatkowego oznakowania, nowo 
powstałego, ronda na wiadukcie przy ul. Santockiej. Propozycja jest wynikiem próśb zgłoszonych 
przez mieszkańców. Radny, pan Robert Błoszyk zaproponował, aby odczekać rok i zobaczyć jak 
będzie funkcjonować. Jeśli ilość wypadków się drastycznie zwiększy, wtedy trzeba będzie 
zareagować. Radny, pan Radosław Sekulski stwierdził, że samo rozwiązanie jest bardzo dobre. 
Następnie głos zabrał Radny, pan Robert Radecki zaproponował rozważenie możliwości nadania 
imienia dla powstałego ronda.  
 
Punkt 10: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.00. 
 
 

 

 
Protokółowała 
(-) A. Rabczewska 

 
 


