
Protokół nr 9/2019 
IX sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 20 listopada 2019 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.10 w Centrum Kultury 
SCHRON przy ulicy Słupskiej 62, I piętro, stwierdził obecność 8 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 (02.12.2019) 
o godz.19. Następnie omówił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami.  
  
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski, który poinformował o przeprowadzonych 
odbiorach prac remontowych na ul. Olsztyńskiej, utwardzenie ul. Łomnickiej, chodnik  
ul. Trzebiatowska (uzupełnienie dwóch odcinków). Przesłano pisma do ZDM w sprawie przycinki 
drzew na ul. Łomnickiej (zasłaniają słupy oświetleniowe) oraz pismo o przeprowadzenie wizji lokalnej 
w firmie IN-POL ul. Dąbrowskiego (zbadanie materiałów spalanych na terenie obiektu).  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Głos zabrała Radna, pani Magdalena Ratajczak, redaktor naczelny czasopisma osiedlowego. 
Przypomniała, ze termin ostatniego wydania mija 20.12., poprosiła o przesyłanie materiałów.  
 
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. 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski informując, że zarząd podjął jedną 
uchwałę (opinia w sprawie tymczasowej zmiany organizacji ruchu 
ul.Karlińska/Sułowska/Muszkowska). 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 
organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z 
uzasadnieniem. Przedstawiciel WJPM krótko poinformował z jakiego powodu zaistniała konieczność 
podjęcia uchwały. Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 8 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr IX/57/VIII/2019 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 7a: Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 
wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty na 2019 rok. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z 
uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 8 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr IX/58/VIII/2019 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowy oświetlenia 
drogowego na ulicy Chodzieskiej w Poznaniu. 



Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z 
uzasadnieniem.. Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski pokrótce omówił temat. Następnie 
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 8 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr IX/59/VIII/2019 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 8a: Rozpatrzenie projektu w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 
organizacyjnych o dokonanie zmian w projektów planach finansowych na 2020 rok. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z 
uzasadnieniem. Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski poinformował, że Rada już 
przeznaczyła środki na zakup i montaż wykładziny podłogowej. W trakcie rozmowy z przedstawicielem 
Biblioteki okazało się, że wymiana wykładziny będzie się wiązała z koniecznością wykonania nowej 
wylewki posadzki. W związku z tym przekazane już środki są niewystarczające i należy je zwiększyć. 
Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 8 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr IX/60/VIII/2019 (załącznik nr 6). 
 
Punkt 9: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski informując o realizacji progów 
spowalniających na ulicach Kołobrzeskiej i Lęborskiej. Następnie głos zabrała Radna, pani Magdalena 
Ratajczak z prośbą o interwencję w sprawie spalania materiałów zakazanych na prywatnej posesji na 
ul. Wituchowskiej. Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski zobowiązał się do przesłania pisma 
do Straży Miejskiej.  
 
Punkt 10: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady o godz. 20.00. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


