
P R O T O K Ó Ł Nr 12/2020 
XII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 3 lutego 2020 r. 
Miejsce obrad – Filia nr 16 Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Muszkowskiej 1a. 

 
1. Otwarcie sesji, powołanie protokolanta, przedstawienie porządku obrad. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 19:05. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady 
Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził obecność 
8 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano 
p. Katarzynę Kunicką, pracownika Oddziału Obsługi – Północ Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Nikt nie wniósł uwag. 
 
2. Oświadczenia. 
Brak. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja odbędzie się 2 marca br. Następnie 
poinformował, że 6 lipca odbędzie się sesja budżetowa, a dwa tygodnie wcześniej tj. 22 czerwca 
będzie sesja, na której Zarząd przedstawi propozycję planu wydatków Osiedla na 2021 r. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski poinformował, 
że odbyły się narady budowalne dot. inwestycji „Ryneczek”. Następnie poinformował, że jest 
tworzona lista lokalizacji montażu nowych koszy na śmieci oraz że przyjmowane są zgłoszenia miejsc 
do naprawy w ramach bieżącego utrzymania dróg. Pan Eugeniusz Gąsiorek stwierdził, że powinny 
zostać odmalowane progi spowalniające na ul. Darłowskiej, które są prawie niewidoczne. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że zespół redakcyjny zbiera materiały 
do pierwszego wydania w tym roku. 
 
6. Przedstawienie podjętych działań Zakładu Lasów Poznańskich w sprawie 

zagospodarowania terenu po byłej szkółce leśnej w Krzyżownikach. 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Zakład Lasów Poznańskich przekazał informację, 
że przystąpiono do realizacji koncepcji zagospodarowania terenu. Planowany termin zakończenia 
prac to koniec grudnia 2020 r. 
 
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 oraz 
przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że 29 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym 
podjęto dwie uchwały: w sprawie zaopiniowania projektu budowy ul. Elbląskiej (opiniowanie 
proponowanych zmian zwiększających ilość nasadzeń) oraz w sprawie likwidacji mienia będącego na 
stanie Osiedla. Następnie poinformował, że odbyło się spotkanie z Kierownikiem Oddziału Północ 
WJPM p. Krzysztofem Drostem w sprawie omówienia zasad bieżącej współpracy oraz spotkanie w 
Zarządzie Zieleni Miejskiej w sprawie realizacji zadań Osiedla w 2020 r. Dodał, że zgłoszono w ZZM 
problem skarp przy pumptracku. Przewodniczący Zarządu poinformował również o pismach, które 
zostały wysłane w sprawie organizacji Smochy Festiwalu oraz w sprawach bieżących. 
 
8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za 2019 rok. 
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za 2019 r., 
które stanowi załącznik do uchwały nr XII/65/VIII/2020. 
 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności 

Zarządu Osiedla za 2019 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
8 radnych. Wyniki głosowania: 



- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XII/65/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
8 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XII/66/VIII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 
Przewodniczący Rady przedstawił pismo Wydziału Oświaty w sprawie zmiany granic obwodu Szkoły 
Podstawowej nr 57, a następnie przytoczył historię zmiany obwodu sprzed 3 lat, o który wnioskowała 
Rada Osiedla i zostało to przez Wydział Oświaty uwzględnione i zatwierdzone przez Radę Miasta, 
a teraz wraca się do tej pierwotnej wersji. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, 
że treść przytoczonego paragrafu 2 mogłaby się znaleźć w uzasadnieniu do uchwały, natomiast 
ma to większy ciężar gatunkowy, jeśli jest to w treści uchwały. Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XII/67/VIII/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie 

budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023. 
Przewodniczący Rady przedstawił pismo Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zadań możliwych 
do realizacji w ramach programu budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023. Następnie odczytał 
projekt uchwały. Pan E. Gąsiorek poinformował, że projekt budowy ul. Dziwnowskiej był już zrobiony 
i parę lat temu został złożony w wydziale. Pani Maria Najewska zapytała czy w ciągu tych czterech lat 
będą tylko zrealizowane trzy zadania, na co Przewodniczący Rady odparł, że zostaną jeszcze środki 
na inne zadania, ale najpierw trzeba zobaczyć jaka kwota wyjdzie w projekcie. Przewodniczący 
Zarządu przypomniał, jakie ulice zostały wykonane w ramach środków na budowę dróg w latach 
2016-2019. Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XII/68/VIII/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
13. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że zostały wysłane pisma ws. ul. Architektów i ul. Oliwskiej. 
Następnie poinformował o pracach zespołu Plażojada 2 oraz zespołu rowerowego. Przypomniał, 
że 30-31 maja odbędzie się Smochy Festiwal i radni mogą już zastanawiać się w jaki sposób można 
się włączyć w organizację tego wydarzenia. Pan Andrzej Dłutkowski poinformował, że będzie brał 
udział w spotkaniu zorganizowanym przez Komisariat Policji i poprosił o przekazywanie mu uwag 
dot. bezpieczeństwa na terenie Osiedla. Następnie zasygnalizował problem braku odpowiedniego 
oznakowania zakazu wjazdu między ul. Człopską a Gorzyńską. Przewodniczący Rady poinformował, 
że planowana jest zmiana limitu licencji na sprzedaż alkoholu na terenie Osiedla Krzyżowniki-
Smochowice. Pan Jakub Koralewski poruszył temat realizacji inwestycji na ul. Leśnowolskiej. 



Przewodniczący Zarządu udzielił informacji na temat etapu jej realizacji. Następnie wywiązała się 
dyskusja na temat włączenia się w organizację Smochy Festiwalu. Pan Henryk Lubawy poinformował, 
że brał udział w prelekcji dot. obozów pracy przymusowej na terenie Poznania. Dwie takie osoby 
pochodziły z terenu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, w związku z czym zaproponował, by w jakiś 
sposób upamiętnić ich postaci, np. nazwać skwer (tzw. Kozi Rynek) imieniem Leona Stróżczyńskiego. 
Pani M. Najewska poruszyła temat konieczności wymiany piłkochwytów na boisku do piłki nożnej przy 
ul. Braniewskiej oraz kwestię pomysłów na złożenie wniosku w ramach tzw. konkursu grantowego. 
Pan E. Gąsiorek zapytał jaka jest decyzja radnych w sprawie wyścigu rowerowego, 
na co Przewodniczący Zarządu odparł, że nie ma na to środków. 
 
14. Zamknięcie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:17 zamknął XII sesję Rady 
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    
 
  

 


