
Protokół nr 83/2019 
LXXXIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 22 marca 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 9 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 przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady 
pomiędzy sesjami. 
O godz. 19.15 na sesję przybył Radny, pan Radosław Sekulski. 
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Radny, pan Witold Puchalski poinformował o zainstalowaniu kamery monitoringu 
miejskiego na obiekcie przy ul. Braniewskiej, odbyło się również comiesięczne spotkanie  
w komisariacie Policji „Bezpieczna dzielnica, bezpieczny mieszkaniec”, na którym zostały zgłoszone 
wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o wydaniu 1 numeru gazetki osiedlowej.  
 
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. 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu, pan Witold Puchalski poinformował, że Zarząd, w okresie 
pomiędzy sesjami, nie wydał opinii i nie podjął uchwał.  
  
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej 
„Projekt budowy ulicy Puckiej od ulicy Tczewskiej do ulicy Elbląskiej w Poznaniu. 
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 LXXXIII/364/VII/2019 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 
organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok. 
(punkt wycofany z porządku obrad przez wnioskodawcę zgodnie z § 20 ust. 9 regulaminu RO) 
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Miasta Poznania w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska opuściła salę obrad. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   9, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr LXXXIII/365/VII/2019 (załącznik nr 4). 
Radna, pani Bożena Stradowska-Adamska wróciła na salę obrad. 
 



Punkt 10: Rozpatrzenie stanowiska w sprawie zgłoszenia wniosków do zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Brama Zachodnia”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu stanowiska. Następnie 
zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 10 radnych. 
Za   8, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  2. 
Stanowisko nr LXXXIII/366/VII/14/2019 (załącznik nr 5). 
 
O godz. 19.40 Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn ogłosił 10 min. przerwę w obradach. 
O godz. 19.50 Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn wznowił obrady. 
 
Punkt 11: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Smochowice-Sianowska” – część A w Poznaniu. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 9 radnych. 
Za   6, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  3. 
Uchwała nr LXXXIII/367/VII/2019 (załącznik nr 6). 
Jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu. 
 
Punkt 12: Prezentacja podstawowych informacji z działalności Rady Osiedla VII kadencji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał informację dotyczącą działalności Rady VII 
kadencji. 
 
Punkt 13: Prezentacja planowanej działalności Zarządu Osiedla w okresie po zakończeniu 
kadencji Rady Osiedla. 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
Punkt 14: Informacje o sprawach w toku prowadzonych przez radnych. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował radnych o konieczności przekazania 
wszelkich spraw prowadzonych przez radnych, Zarządowi Osiedla. 
 
Punkt 15: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrała Radna, pani Elżbieta Węgrzynowicz dziękując wszystkim za współpracę w okresie 
dwóch kadencji. Przewodniczący Rady również podziękował wszystkim za owocną współpracę  
i życzył powodzenia w niedzielnych wyborach.  
 
Punkt 16: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.30. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


