
Protokół nr 10/2019 
X sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 2 grudnia 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 – 13.01.2020 r. 
Następnie oddał głos Radnemu, panu Maciejowi Bedyńskiemu, który poinformował o wizycie  
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej celem zapoznania się z propozycją planu terenu ulic 
Mrowińska/Prusimska. Zwrócił uwagę na fakt, że uwagi zgłoszone przez mieszkańców zostały 
uwzględnione. Przede wszystkim chodziło o nielegalne wysypiska. Miasto zleciło badania i okazało 
się, że część  terenu jest dość mocno zanieczyszczona. Mpzp (teren budowy mieszkaniowej) zostanie 
uchwalony, ale nie wiadomo kiedy nastąpi sprzedaż działek.  
 
Punkt 4: Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski, który poinformował o uroczystym 
zakończeniu inwestycji ulicy Łebskiej i ulic przyległych. Poinformował o przesłanej korespondencji  
w sprawie parkowania na ul. Olsztyńskiej oraz nowej budowy ulicy Orłowskiej. ZDM zamontował 
poduszki berlińskie na ul. Sianowskiej na odcinku od ul. Santockiej do ul. Słupskiej.  
 
Punkt 5: Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski, członek składu redakcyjnego poprosił o przesyłanie 
materiałów do ostatniego numeru gazetki. Ostateczny termin 9.12.2019 r. 
 
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. 
Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski poinformował, że Zarząd nie wydał opinii i nie podjął 
żadnych uchwał.  
  
Punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały RMP  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu „W rejonie ulic Białoborskiej  
i Słupskiej”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Dla przypomnienia przedstawił materiały przesłane przez MPU, które zostały 
przekazane wszystkim radnym wraz z projektami uchwał. Następnie zarządził przeprowadzenie 
głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr X/61/VIII/2019 (załącznik nr 3). 
 
Punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały RMP  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu „W rejonie ulic Starogardzkiej  
i Pelplińskiej”. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn odczytał treść projektu uchwały wraz  
z uzasadnieniem. Dla przypomnienia przedstawił materiały przesłane przez MPU, które  zostały 
przekazane wszystkim radnym wraz z projektami uchwał. Następnie zarządził przeprowadzenie 
głosowania. 
Głosowało 11 radnych. 
Za   11, 
Przeciw   0, 
Wstrzymało się  0. 
Uchwała nr X/62/VIII/2019 (załącznik nr 4). 
 
 



Punkt 9: Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski, który zaprosił wszystkich na 7.12.2019 r. 
godz. 18.00 na wieczór pieśni patriotycznych (Centrum Kultury SCHRON). Poinformował o postępach 
w pracach w zakresie PALOŻOJADY 2. Następnie głos zabrała Radna, pani Maria Najewska, 
poruszyła temat wycinki drzew na terenie osiedla. Zaproponowała, aby wyjaśnić mieszkańcom z 
czego wynika konieczność wycinki. Zwróciła również uwagę na słabe oznakowanie słupków przy 
poduszkach berlińskich. W odpowiedzi Przewodniczący Zarządu, pan Witold Puchalski poinformował, 
że dwa lata temu była przeprowadzona inwentaryzacja drzewostanu na terenie osiedla i wszystkie 
zaznaczone drzewa należy wyciąć (kolor pomarańczowy) lub zastosować leczenie (kolor zielony). 
Informację w tej sprawie można umieścić w gazetce. Sprawa słupków już została zgłoszona do ZDM. 
 
Punkt 10: Zakończenie sesji. 
Przewodniczący Rady, pan Przemysław Polcyn zakończył obrady sesji o godz. 20.00. 
 
 
 

 

 

 

 
 


