
Protokół nr 8/2019 
VIII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 4 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 11 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 kolejnej sesji (2.12.2019), 
oraz omówił korespondencję, która wpłynęła do Rady pomiędzy sesjami. 
 
Punkt 4: Wręczenie nagród w konkursie „Zielony Poznań”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn wręczył nagrody laureatom konkursu. 
 
Punkt 5: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski, który poinformował o rozstrzygniętym 
przetargu na budowę ryneczku (Karlińska, Muszkowska, Lemerzycka, Sułowska), wycince drzew na 
ul. Elbląskiej. Zostały ukończone prace: remontowe ul. Olsztyńskiej, pobocza na ul. Lęborskiej na 
odcinku od ul. Santockiej do ul. Trzcianeckiej, utwardzenia ul. Łomnickiej oraz pracach związanych  
z utwardzeniem ulic: Karpackiej i Bieszczady. Została również wykonana konserwacja nawierzchni 
boiska do piłki nożnej na ul. Braniewskiej. Poinformował również o pierwszym spotkaniu Zespołu 
Konsultacyjnego ds. jednostek pomocniczych Miasta-Osiedli. 
 
Punkt 6: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
Punkt 7: 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 Zarządu, pan Witold Puchalski poinformował, że Zarząd podjął jedną uchwałę  
w sprawie likwidacji mienia będącego na stanie Osiedla. 
 
Punkt 8: 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. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr VIII/49/VIII/2019 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 9: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych o przeznaczenie środków z tytułu wpłat za wynajem kortów. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr VIII/50/VIII/2019 (załącznik nr 4). 
 
Punkt 9a: Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę 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. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr VIII/51/VIII/2019 (załącznik nr 5). 
 
Obrady opuściła Radna, pani Dorota Matkowska 
 
Punkt 10: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wariantu wykonania 
dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Architektów 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 VIII/52/VIII/2019 (załącznik nr 6). 
 
Na obrady powróciła Radna, pani Dorota Matkowska. 
 
Punkt 11: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie 
nadania drodze wewnętrznej nazwy Orłowska. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Przedstawił materiały przesłane przez Geopoz. Następnie zarządził 
przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   10, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  1. 
Uchwała nr VIII/53/VIII/2019 (załącznik nr 7). 
 
Punkt 11a: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania 
do realizacji w 2020 r. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski, który pokrótce omówił 
temat. Następnie Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr VIII/54/VIII/2019 (załącznik nr 8). 
 
Punkt 11b: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu  
o weryfikację Stałej Organizacji Ruchu ulic Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska, Olecka  
i (planowana) Orłowska. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr VIII/55/VIII/2019 (załącznik 9). 
 
 
 
Punkt 12: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia osoby do prac w zakresie 
opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. 



Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania.  
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr VIII/56/VIII/2019 (załącznik nr 10). 
 
Punkt 13: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał, Radny, pan Henryk Lubawy, informując o spotkaniu, na terenie Osiedla Wola,  
z Prezydentem Miasta, panem Jackiem Jaśkowiakiem, na którym był obecny. Pokrótce omówił tematy 
poruszane przez mieszkańców Woli dotyczące również terenów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice np. 
przejścia podziemne wzdłuż ul. Dąbrowskiego, niedostosowane dla niepełnosprawnych, przejazd 
kolejowy na Woli. Radna, pani Dorota Matkowska zwróciła się z pytaniem: czy grant będzie w pełni 
zrealizowany?, zwróciła uwagę, że na dzień dzisiejszy nie zostały zamontowane słupy oświetleniowe, 
które są ujęte projekcie (zadanie realizowane przez ZDM). W odpowiedzi Przewodniczący Rady, pan 
Przemysław Polcyn poinformował, że planuje złożyć interpelację w tej sprawie na najbliższej sesji 
Rady Miasta. Następnie głos zabrała Radna, pani Maria Najewska pytając czy znany jest termin 
odbioru inwestycji przy ul. Łebskiej i przyległych. W odpowiedzi Radny, pan Andrzej Dłutkowski 
zobowiązał się do ustalenia ostatecznego terminu. Następnie Radna, pani Maria Najewska zabierając 
głos poinformowała o comiesięcznych odbiorach prac utrzymaniowych na obiektach. Zwróciła uwagę, 
że najprawdopodobniej przedstawiciel WJPM biorący udział w odbiorach kolejny raz zaznaczy w 
protokole konieczność wymiany piłkochwytów na boisku przy ul. Braniewskiej oraz wymianę tablicy 
informacyjnej na placu zabaw przy ul. Żuraszka. W odpowiedzi przedstawiciel WJPM poinformował, 
że Rada Osiedla przeznaczyła, w planie na 2020 rok, środki na wymianę piłkochwytów, natomiast 
tablica informacyjna będzie wymieniona jeszcze w tym roku.  
 
Punkt 14: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


