
Protokół nr 5/2019 
V sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 5 sierpnia 2019 r. 
 

Punkt 1: Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn otworzył sesję o godz. 19.05 w siedzibie Rady Osiedla 
w Filii Biblioteki Raczyńskich, przy ul. Muszkowskiej 1a, stwierdził obecność 11 radnych, przedstawił 
porządek obrad (załącznik nr 1 - lista obecności, porządek obrad – załącznik nr 2) oraz powołał 
protokolanta, którym została pani Ewa Szczepańska, pracownik Oddziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Jeżyce. 
 
Punkt 2: Oświadczenia. 
Nikt nie złożył oświadczenia. 
 
Punkt 3: Komunikaty. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn poinformował o terminie kolejnej sesji (02.09.2019 r. 
godz. 19.00), następnie przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami. 
  
Punkt 4: Informacje komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji, Radny, pan Witold Puchalski, który poinformował o rozpoczętych 
pracach remontowych ulic wyznaczonych przez Osiedle. Następnie głos zabrała Radna, pani Maria 
Najewska informując o pracach Komisji ds lustracji obiektów w ramach konkursu „Zielony Poznań”. 
Komisja otrzymała 4 zgłoszenia i wszystkie cztery zostały zgłoszone do II etapu.  
 
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 II/6/VIII/2019Rady Osiedla. 
Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski poinformował o podjęciu przez Zarząd uchwały  
w sprawie likwidacji uszkodzonego sprzętu biurowego będącego na stanie Osiedla. Zarząd nie wydał 
żadnych opinii. Dodatkowo poinformował o przesłaniu pism do Wydziałów i mjo, głównie do ZDM. 
Poinformował również o zakończeniu prac na placu zabaw przy ul. Architektów (uzupełnienie piasku  
w strefach bezpieczeństwa, montaż bramki do minigola). W najbliższym czasie zostanie rozpoczęty II 
etap prac na placu zabaw przy ul. Przytocznej. 
 
O godz. 19.15 na sesję przybył Radny, pan Radosław Sekulski. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do 
uczestniczenia w pracach związanych z poprawą infrastruktury rowerowej wzdłuż  
ul. Dąbrowskiego. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn przypomniał w kilku zdaniach tematykę, następnie 
odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Zarządził przeprowadzenie głosowania. 
Głosowało 12 radnych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr V/34/VIII/2019 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do kontaktów 
z redakcją dziennika „Głos Wielkopolski” w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z 
uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 12 radnych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr V/35/VIII/2019 (załącznik nr 4). 
 



Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac 
remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz z 
uzasadnieniem. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski, który pokrótce omówił 
propozycje ujęte w projekcie uchwały. Dodatkowo przedstawił plan Zarządu realizacji spraw 
drogowych na obecną kadencję Rady. Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie 
głosowania.  
Głosowało 12 radnych. 
Za   12, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr V/36/VIII/2019 (załącznik nr 5). 
 
Punkt 10: Wolne głosy i wnioski. 
Radny, pan Witold Puchalski poinformował o przeprowadzonej wraz z przedstawicielami Zakładu 
Lasów Poznańskich i Radnym, panem Henrykiem Lubawym, wizji w terenie dotyczącej 
zagospodarowania terenów dla potrzeb mieszkańców (dotyczy terenów przeznaczonych przez miasto 
Poznań na pole golfowe). Głos zabrał Radny, pan Henryk Lubawy, dodając informację o propozycji 
zabezpieczenia i zaznaczenia miejscach i elementów historycznych na tym terenie. Radny, pan Witold 
Puchalski poinformował o planowanym powstaniu, na terenie osiedla, w przyszłym roku, dwóch stacji 
rowerowych. 
 
Punkt 11: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.00. 
 
 

Przewodniczący Rady Osiedla 
 

Przemysław Polcyn 
 
 
 
 
 
Protokółowała 
E. Szczepańska 
 
 

 

 

 
 


