
P R O T O K Ó Ł Nr 17/2020 
XVII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 6 lipca 2020 r. 
odbytej w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

 
 
1. Otwarcie sesji, powołanie protokolanta, przedstawienie porządku obrad. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 19:06. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący 
Rady Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził 
obecność 9 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 kolejna sesja odbędzie się 3 sierpnia br. Powiedział 
również, że radni otrzymywali korespondencję na bieżąco. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że trwają konsultacje społeczne Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Następnie poinformował, że trwa realizacja 
projektu organizacji ruchu na ul. Santockiej. Dodał, że w wydziałach i jednostkach miejskich 
zgłoszonych jest bardzo wiele spraw do realizacji, ale niewiele zostało zrobione i wszystko bardzo 
długo trwa. Powiedział również, że wystąpiła nieścisłość jeśli chodzi o realizację remontu chodnika 
na ul. Budzyńskiej i jest to wyjaśniane. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Rady poinformował, że w tym tygodniu odbędzie się dystrybucja gazetki. 
 
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 przedstawienie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że przygotowano pismo do Straży Miejskiej w sprawie 
powodów nieprzyjęcia do realizacji zadania dot. zakupu fotopułapek. Następnie przekazał 
informację, że nastąpiła dewastacja piłkochwytu na ul. Braniewskiej. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 

zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Meliorantów. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
9 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Jedna osoba nie głosowała. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XVII/80/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Dolina  Bogdanki” – w rejonie ul. Beskidzkiej 
w Poznaniu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
9 radnych. Wyniki głosowania: 



- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Jedna osoba nie głosowała. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XVII/81/VIII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nasadzeń 

kompensacyjnych na terenie przy ul. Architektów i wskazania ich lokalizacji. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Maria Najewska przypomniała, 
że nasadzenia na placu zabaw przy ul. Architektów miały być poprzedzone badaniami gruntu. 
Przewodniczący Zarządu powiedział, że jeszcze nie zostały one wykonane i dobrze byłoby 
poczekać z nasadzeniami. Pani K. Kunicka odpowiedziała, że zadanie dot. badania gruntu jest 
na etapie przygotowania specyfikacji zamówienia, a termin nasadzeń jest przewidziany 
prawdopodobnie na październik. Przewodniczący Rady podsumował, że przed nasadzeniami 
powinno udać się zrobić badania gruntu. Na pytanie p. Radosława Sekulskiego czy ta uchwała jest 
ostateczna, czy jeszcze będzie powrót do tego tematu Przewodniczący Zarządu odpowiedział, 
że na pewno zostanie wykonany projekt nasadzeń i on trafi do Osiedla do zaopiniowania. Wobec 
braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło 
udział 9 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Jedna osoba nie głosowała. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XVII/82/VIII/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych 

w placówkach oświatowych na 2021 r. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
9 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Jedna osoba nie głosowała. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XVII/83/VIII/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
11. Przedstawienie przez Zarząd Osiedla wstępnego projektu planu wydatków Osiedla 

na rok 2021. 
Przewodniczący Zarządu przedstawił wstępny zarys projektu planu wydatków na 2021 rok. Odbyła 
się krótka dyskusja na temat proponowanych zadań. Następnie p. M. Najewska poruszyła temat 
tegorocznej edycji konkursu „Zielony Poznań”. 
 
12. Wolne głosy i wnioski. 
Pan R. Sekulski powiedział, że zostało złożone pismo ze wskazaniem miejsc, gdzie mogłyby stać 
odłownie dzików. Następnie zrelacjonował swoje działania podejmowane w temacie ochrony głowy 
podczas korzystania z pumptracku przy ul. Maszewskiej. Pan R. Sekulski zapytał również 
czy będzie się coś działo w sprawie utwardzenia małego odcinka drogi między ul. Fromborską 
a Santocką. Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że prawdopodobnie jest tam problem 
własnościowy. Przewodniczący Rady powiedział, że na ul. Słupskiej przy wylocie z ul. Kociewskiej 
jest wykrzywiona klapa od kanalizacji sanitarnej, co powoduje hałas i może doprowadzić 
do różnych niepożądanych sytuacji. Pan Andrzej Dłutkowski powiedział, że są miejsca na osiedlu, 
gdzie była przycinana zieleń, ale nadal są niewidoczne znaki drogowe. Przewodniczący Zarządu 
odpowiedział, że zgłosi tę sprawę telefonicznie, a odnośnie włazów przygotuje pismo. 
 



13. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:07 zamknął XVII sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    
 

  


