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PROTOKÓŁ Nr 19/2020 
z sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z dnia 7 września 2020 r. 

odbytej w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku 

obrad. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 19:10. Sesję Rady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla 
p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji bierze udział 10 radnych. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano p. Ewę 
Szczepańską, pracownika Oddziału Obsługi - Północ Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2). 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 
 
2. Oświadczenia. 

Brak. 
 
3. Komunikaty. 

Przewodniczący Rady poinformował: 
 kolejna sesja zaplanowana została na 05.10.2020 r. na godz. 19.00. Podczas sesji 

m.in. opiniowane będą projekty PBO2021. Daty kolejnych sesji to: 02.11.2020 r. 
i 07.12.2020 r.; 

 protokoły z sesji lipcowej oraz sierpniowej wyłożone zostały w siedzibie Osiedla; 
 Osiedle przystąpiło do Konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek 

pomocniczych Miasta – osiedli na 2021 rok, na realizację zadania „Wykonanie monitoringu 
wizyjnego na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice. We wniosku konkursowym, Osiedle 
zabezpieczyło środki w kwocie 157 500,00 zł jako wkład własny. Wniosek złożony został 
w terminie; 

 korespondencja otrzymywana na skrzynkę osiedlową przesyłana była na skrzynki radnych. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 

Przewodniczący Zarządu p. Witold Puchalski poinformował: 
 w związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa na Rodzinnych Ogródkach 

Działkowych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa poinformował, 
że przeprowadzi analizę zagrożeń. W ubiegłym roku Policja przeprowadziła 59 interwencji, 
zlokalizowano dzikie wysypiska śmieci, spożywanie alkoholu, zlokalizowano bezdomne 
osoby, odnotowano przekraczanie prędkości – w konsekwencji pojawiało się więcej patroli 
policji i straży miejskiej; 

 mieszkańcy ul. Santockiej napisali pismo ws. organizacji ruchu; 
 Zarząd Dróg Miejskich wyczyścił nawierzchnie jezdni ulic Wejcherowska i Gorajska; 
 do ZDM wysłane zostało pismo ws. przycięcia krzewów i gałęzi zasłaniających znaki 

drogowe i nazwy ulic – tych miejsc jest kilkanaście, część została już wykonana; 
 ZDM poinformował pisemnie, że wykona kosze na śmieci, zgłoszone przez Radę Osiedla; 
 ZDM odpisał pozytywnie na pismo ws. oznakowania ulic Gniewska Polanowska, stosowny 

projekt przygotuje Miejski Inżynier Ruchu; 
 wpłynęła odpowiedź od Zastępcy Prezydenta p. Mariusza Wiśniewskiego na skargę Rady 

Osiedla na Komendanta Straży Miejskiej. Skarga dotyczyła nieprzyjęcia do realizacji przez 
Straż Miejską zadania Osiedla „Zamontowanie fotopułapek” – skarga uznana została 
za bezzasadną; 

 usunięto śmieci na ulicach Myśliborska Tczewska; 
 19.09.2020 r. odbędzie się na Osiedlu akcja sprzątanie świata. 
 
Godz. 19.25 na sesję dotarł p. Jakub Koralewski. Od tej pory w sesji uczestniczyło 11 radnych. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że wydanie gazetki planowane jest na przełomie września 
i października. Artykuły można przesyłać na adres redakcji do 20.09.2020 r. 
 
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 oraz przedstawianie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między 
sesjami Rady. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że od ostatniej sesji Rady Osiedla, Zarząd podjął dwie 
uchwały: 

1) Uchwała nr 14/VIII/2020 Zarządu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z dnia 19.08.2020 r. 
ws. zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na ul. Budzyńskiej; 

2) Uchwała nr 15/VIII/Zarządu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z dnia 02.09.2020 r. 
ws. wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o zawarcie 
umowy na wynajem kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej. 

Wpłynęło pismo z prośbą o zaopiniowanie zamontowania lustra drogowego u zbiegu ul ic 
Fromborska Polanowska - wnioskował mieszkaniec. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania 

Jednostek Pomocniczych Miasta o przeznaczenie środków z tytułu wpłat za wynajem 
boiska przy ul. Braniewskiej 23. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Zapytał radnych czy wnoszą uwagi 
do przedstawionego projektu. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr XIX/88/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Pan J. Koralewski nie brał udziału w głosowaniu. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac 

remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2021 r. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Zapytał radnych czy wnoszą uwagi 
do przedstawionego projektu. Pani Maria Najewska zapytała, czy przedstawione w projekcie 
ulice są jedynymi, które zostaną wyremontowane w 2021 r. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, 
że naliczone środki pozwalają tylko na tyle. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr XIX/89/VIII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Pan J. Koralewski nie brał udziału w głosowaniu. 
 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania projektu regulaminu obiektu przy 

ul. Maszewskiej. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Zapytał radnych czy wnoszą uwagi 
do przedstawionego projektu. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr XIX/90/VIII/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Pan J. Koralewski nie brał udziału w głosowaniu. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Kultury o dokonanie 
zmian w planie finansowym na 2020 r. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Zapytał radnych czy wnoszą uwagi 
do przedstawionego projektu. Pani M. Najewska zadała pytanie, czy uda się wykorzystać tak 
zaplanowane środki. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że jest to jedyna możliwość 
spożytkowania środków na kursy, warsztaty, obchody Powstania Wielkopolskiego. 
 
Godzina 19.55 sesję opuścili p. Andrzej Dłutkowski i p. Robert Radecki. Od tej pory w sesji 
uczestniczyło 9 radnych. 
 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr XIX/91/VIII/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
11. Wolne głosy i wnioski. 

 p. Radosław Sekulski poinformował o poruszającym się nieoznakowanym pojeździe 
po osiedlu, sprawa będzie wyjaśniana, ponieważ taki zachowanie jest niedopuszczalne 
przepisami prawa; 

 p. Henryk Lubawy poinformował, że projekt tablicy przekazany został do realizacji przez 
Zakład Lasów Poznańskich. Planuje, aby odsłonięciu towarzyszyło wydarzenie np. rajd 
rowerowy; 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że w bibliotece Raczyńskich, której filia jest m.in. 
siedzibą Rady Osiedla wprowadzona została karta czytelnicza; Osiedle Kiekrz zaprasza  
na Festiwal Kierski; odezwała się Kaskada - Stowarzyszenie na rzecz Baranowa, z którym 
warto nawiązać współpracę; zakończyła się edycja PBO 2020, w ramach którego 
organizowane były kino plenerowe, warsztaty i teatrzyk, rozpoczął się portret pamięciowy; 

 Przewodniczący Rady poinformował, że 15.09.2020 r. spotyka się z Zastępcą Prezydenta 
p. Bartoszem Gussem, podczas którego m.in. omawiana będzie sprawa Kaskady. 

 
12. Zamknięcie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20.30 zamknął XIX sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
Protokołowała       Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Ewa Szczepańska      Przemysław Polcyn 
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     Załącznik nr 1 
 

LISTA OBECNOŚCI Z SESJI 
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2020 R. 
 

Lp. Nazwisko i imię Podpis Uwagi 

CZŁONKOWIE RADY OSIEDLA  

1. BEDYŃSKI Maciej OBECNY  

2. BŁOSZYK Robert NIEOBECNY  

3. DŁUTKOWSKI Andrzej OBECNY  

4. GĄSIOREK Eugeniusz NIEOBECNY  

5. KORALEWSKI Jakub OBECNY  

6. LUBAWY Henryk OBECNY  

7. MATKOWSKA Dorota NIEOBECNA  

8. NAJEWSKA Maria  OBECNA  

9. PAWLIK Zygmunt  OBECNAY  

10. POLCYN Przemysław  OBECNY  

11. PRONIEWICZ Grzegorz  OBECNY  

12. PUCHALSKI Witold  OBECNY  

13. RADECKI Robert OBECNY  

14. RATAJCZAK Magdalena  NIEOBECNA  

15. SEKULSKI Radosław  OBECNY  
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Załącznik nr 2 
 

Przewodniczący        Poznań, 01.09.2020 r. 

Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

 
Na podstawie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 

ze zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania  

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

 

zwołuję 

XIX sesję Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, 

która odbędzie się 07.09.2020 r. (poniedziałek) o godz.19.00 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, powołanie protokolanta, przedstawienie porządku obrad. 

2. Oświadczenia. 

3. Komunikaty. 

4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 

5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 

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 

oraz przedstawianie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta o przeznaczenie środków z tytułu wpłat za wynajem boiska 

przy ul. Braniewskiej 23. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac 

remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2021 r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania, przedstawionego przez Zarząd 

Zieleni Miejskiej, Regulaminu użytkowania obiektu przy ul. Maszewskiej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wniosku do Wydziału Kultury o dokonanie zmian 

w planie finansowym na 2020 rok. 

11. Wolne głosy i wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Osiedla 

      (-) Przemysław Polcyn 
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Dane do logowania i podłączenia do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM: 

Identyfikator: 869 7510 1979 
Hasło: sesjaROKS 

 
Link bezpośredni do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/86975101979?pwd=QmRJRk5HYnRLc1FJd1JaNlphNDV4UT09 

Prowadzenie sesji, uprawnienia i obowiązki uczestników uregulowane są w Regulaminie Rady Osiedla 
uchwalonym na podstawie uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania oraz uchwały 
nr XLVIII/226/VII/2017i LXIV/292/VII/2018 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 

Z treścią Statutu Osiedla i Regulaminem Rady Osiedla można zapoznać się na stronie www.krzyzowniki-
smochowice.pl w zakładce „O nas”. 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy 
placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z 
uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie 
uchwalenia statutów osiedli – jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest 
sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1429 ze zm.). 
Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji. Wykaz uchwał Rady Miasta 
Poznania w sprawie uchwalenie statutów poszczególnych osiedli jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej (https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html).  

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Przebieg sesji zarejestrowany na 
nośniku informacji będzie przechowywany przez 5 lat. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
9. W przypadku odbywania sesji lub podejmowania rozstrzygnięć, w tym uchwał z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość (na podstawie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe np. imię 
i nazwisko, adres e-mail, wizerunek. 
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10. W przypadku zdalnego trybu obradowania Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane 
do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Do zdalnego 
trybu obradowania rady osiedla jest wykorzystywany program ZOOM dostarczony przez Zoom 
Video Communications, Inc. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez  Zoom 
Video Communications, Inc znajdzie Pani/Pan na stronie EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active) oraz 
stronie dostawcy (https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html). Ponadto, w przypadku 
transmisji obrad na serwisie YouTube Pani/Pana dane osobowe trafią do właściciela serwisu 
YouTube (tj. Google LLC) na zasadach określonych przez tego dostawcę (dostępne pod 
adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ oraz https://policies.google.com/privacy). 


