
Protokół nr 80/2019  
LXXX sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 7 stycznia 2019 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.10 w siedzibie Rady 
Osiedla w Filii Biblioteki Raczyńskich, ul. Muszkowskiej 1a, stwierdził obecność 12 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. Poinformował o wycofaniu, na podstawie § 20 pkt 9, projektu 
uchwały (nr roboczy 349) w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o wprowadzenie 
modernizacji mijanek na ulicy Człuchowskiej. Zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie 
po pkt 8 pkt 8a o treści: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji 
przebudowy placu w rejonie ulic Karlińska, Sułowska, Muszkowska. Następnie zarządził 
przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 12 radnych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
O godz. 19.15 na sesję przybył Radny, pan Edward Gąsiorek. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie najbliższej sesji – 
04.02.2019r., godz. 19.00. Przypomniał, że Rada kończy swoją kadencję w marcu. W związku  
z tym, ponownie zaproponował, aby wszelkie propozycje projektów uchwał zostały złożone do 
20.01.2019r. Następnie przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami.  
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski informując o pełnionych, przez Komisariat mobilny, dyżurach 
na Osiedlu. Podał najbliższe terminy planowanych dyżurów – 16 i 23 stycznia. Dodał, że Osiedle ma 
nowego, stałego, Dzielnicowego (sierż. Dariusz Zawisz). 
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Nikt 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. 
Przewodniczący Zarządu, pan Maciej Bedyński poinformował, że Zarząd, w okresie pomiędzy 
sesjami, nie wydał opinii i nie podjął uchwał. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie wydatków na rok 2019. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie głos zabrała Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska, zaproponowała, 
aby przeznaczyć również środki na konserwację kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej.  
W odpowiedzi głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski, który poinformował o rozmowach 
prowadzonych z przedstawicielem WJPM, panem Tomaszem Wiśniewskim, dotyczących stanu 
nawierzchni kortów. W najbliższych planach remontowo-utrzymaniowych renowacja nawierzchni 
kortów jest brana pod uwagę. Radny, pan Andrzej Dłutkowski stwierdził, że nawierzchnia kortów 
nadaje się wyłącznie do wymiany. Następnie zaproponował rozszerzenie nazwy zadania ujętego  
w § 5 poprzez dodanie za słowem dla mieszkańców: zlikwidować nawiasy, wstawić myślnik, dodać 
wyrazy „imprezy integracyjne”. Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenia głosowania wniosku 
Radnego, pana Andrzeja Dłutkowskiego.  
Głosowało 13 radnych. 
Za   13, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
 
Następnie głos ponownie zabrała Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska, która zaproponowała, 
aby kwotę ujętą w § 14 umniejszyć o 7500,00 zł i utworzyć § 16 o treści: Wnioskuje się o przyjęcie do 
planu finansowego Wydziału wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta środków 



nierozdysponowanych w wysokości 7500,00 na zadanie ”Oczyszczenie-konserwacja nawierzchni 
kortów tenisowych”. Następnie Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zarządził 
przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 13 radnych. 
Za   3,    
Przeciw   10, 
Wstrzymało się  0. 
 
Następnie Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały  
z uwzględnioną poprawką.  
Głosowało 13 radych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwala nr LXXX/348/VII/2019 (załącznik nr 3).  
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie modernizacji mijanek w ciągu ulicy 
Człuchowskiej. 
(punkt wycofany z porządku obrad przez wnioskodawcę). 
 
Punkt 8a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji 
przebudowy placu w rejonie ulic Karlińska, Sułowska, Muszkowska. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie przedstawił załącznik do uchwały. Uzupełniająco przedstawił również 
zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruch projekt organizacji ruchu. Po dyskusji Przewodniczący 
Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 13 radnych. 
Za   13, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXX/349/VII/2019 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 9: Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn oddał głos reprezentantowi Porozumienia dla 
Twierdzy Poznań, mieszkańcowi osiedla, który poruszył temat działań bitewnych w trakcie Powstania 
Wielkopolskiego odbywających się na terenie osiedla. Stwierdził, ze pasjonaci historii chcieliby w jakiś 
sposób uwiecznić działania powstańcze odbywające się na terenie osiedla. Zaproponował ustawienie 
tablic pamiątkowych upamiętniających istotne wydarzenia historyczne osiedla i miasta.  
 
Punkt 10: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.30.  

 
 

 

Protokółowała 

(-) A. Rabczewska 

 

 
 
 


