
Protokół nr 4/2019 
IV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 1 lipca 2019 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.16 w siedzibie Rady Osiedla 
w Filii Biblioteki Raczyńskich, przy ul. Muszkowskiej 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. Przywitał przybyłych na sesję gości (przedstawiciele Policji). Zaproponował 
zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie punktu 12 jako punkt 6a o niezmienionej treści: 
Oznakowanie ul. Polanowskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Santockiej - debata. Następnie 
zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych.  
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie najbliższej sesji (5.08.2019). 
Następnie przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami. 
 
Punkt 4: Informacje komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, który zwrócił się z prośba o zadawanie ewentualnych pytań 
do obecnej na sesji Policji. Radna, pani Dorota Makowska poprosiła o interwencję w sprawie 
odbywających się, w godzinach nocnych, wyścigów samochodowych. Przedstawiciele Policji porosili o 
ustalenie, w miarę możliwości, nr rejestracyjnych samochodów. Następnie Radny, pan Witold 
Puchalski omówił działania prowadzone w sprawie porządku na terenie Osiedla. Poinformował 
również o posiedzeniu Komisji Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM, na którym 
będzie omawiany temat utrzymania przez ZZM obiektu przy ul. Maszewskiej.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki–Smochowice”. 
Głos zabrał Radny, pan Zygmunt Pawlik informując, że gazetki nie docierają do wszystkich 
mieszkańców Osiedla. Pozostali Radni potwierdzili, że gazetki nie są dostarczane do wszystkich 
punktów adresowych.  
 
Punkt 6: Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku  
z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr II/6/VIII/2019 Rady Osiedla. 
Przewodniczący, pan Witold Puchalski poinformował, że Zarząd nie podjął uchwał i nie wydał opinii. 
 
Punkt 6a: Oznakowanie ul. Polanowskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Santockiej - 
debata. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos mieszkańcowi Osiedla, który zwrócił się  
z wnioskiem o ustawienie znaków ograniczenia prędkości do 20 km/h na  
ul. Polanowskiej na odcinku od ul. Maszewskiej do ul. Santockiej. Przewodniczący Zarządu, pan 
Witold Puchalski zobowiązał się do przygotowania i przesłania pisma do Zarządu Dróg Miejskich  
i Miejskiego Inżyniera Ruchu z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Decyzję ZDM przekaże 
osobie zainteresowanej. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 r. 
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 IV/27/VIII/2019 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej nr II/21/VIII/2018. 
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 IV/28/VIII/2019 (załącznik nr 4). 
 
O godz. 20.00 obrady opuścił Radny, pan Radosław Sekulski. 
 
Punkt 9: Rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Miasta Poznania w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz 
ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Poznań, od dnia 1 września 2019 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr IV/29/VIII/2019 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 9a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Miasta Poznania w sprawie nadania ulicy nazwy Wypoczynkowa.  
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr IV/30/VIII/2019 (załącznik nr 6). 
 
Punkt 9b: Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie decyzji Prezydenta Miasta Poznania. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu stanowiska. 
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Stanowisko nr IV/31/VIII/1/2019 (załącznik 7). 
 
O godz. 20.20 Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn ogłosił 10 min. przerwę  
w obradach. 
O godz. 20.30 Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn wznowił obrady w obecności  9 
radnych. 
 
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych  
w placówkach oświatowych. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr IV/32/VIII/2019 (załącznik nr 8). 
 
 



 
Punkt 11: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2020 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie przedstawiciel WJPM wyjaśnił zasady prac nad projektem budżetu. 
Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Zarządu, panu Witoldowi Puchalskiemu, który 
omówił poszczególne zadania ujęte w załączniku do uchwały - Projekt planu wydatków. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn ponownie zabrał głos zarządzając przeprowadzenie 
głosowania.  
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr IV/33/VIII/2019 (załącznik nr 9). 
 
Punkt 12: Oznakowanie ul. Polanowskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Santockiej-
debata. 
Przeniesiony jako pkt 6a. 
 
Punkt 13: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski, który poruszył temat dyżurów radnych. 
Następnie głos zabrała Radna, pani Maria Najewska, pochwaliła wybór wykonawcy inwestycji „Łebska 
i przyległe”. Poruszyła również temat budowy nowego osiedla przy ul. Łebskiej i braku odprowadzenia 
wód deszczowych z tego osiedla. Stwierdziła, że należy wymóc na inwestorze przedstawienie 
sposobu zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych. Ponieważ może się okazać, że jeśli 
woda nie wsiąknie w grunt, nie będzie gdzie tych wód odprowadzić. Zaproponowała, aby ewentualnie 
sprawdzić projekt złożony w WUiA Urzędu Miasta. Ustalono, że temat można poruszyć na najbliższym 
spotkaniu z Zastępcą Prezydenta, panem Mariuszem Wiśniewskim.  
 
Punkt 14: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 21.20. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Osiedla  
 

Przemysław Polcyn  
 
 
 
 
Protokółowała 
A. Rabczewska 
 
 
 

 

 

 

 
 


