
P R O T O K Ó Ł Nr 22/2020 
XXII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 2 listopada 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. 19:08. 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 planowana jest na 7 grudnia br., a następna 
na 4 stycznia 2021 r. Przekazał także informację, że Osiedle otrzymało certyfikat uczestnictwa 
w akcji sprzątania świata z podziękowaniami. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że w przyszłym tygodniu będzie wysyłał pismo do Zarządu Dróg Miejskich, dlatego 
prosi o zgłaszanie porządkowych spraw. Poprosił również o zgłaszanie dzikich wysypisk śmieci, 
co zostanie przekazane Straży Miejskiej. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski powiedział, że gazetka została wydana, a jej kolportaż 
trwa. 
 
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 Zarząd Osiedla zajmował się sprawą wymiany siedzisk 
trybunowych na obiekcie przy ul. Braniewskiej oraz kwestią usuwania dzikich wysypisk śmieci 
we współpracy ze Strażą Miejską. Poinformował również, że do Straży Miejskiej wpłynęło pismo, 
że na obiekcie przy ul. Braniewskiej jest ciemno po godz. 23:00. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, 
że jest to obiekt sportowy i światło zapalane jest tylko grupom, które podpiszą umowę na wynajem 
i opłacą korzystanie z tego obiektu. Przekazał również informację, że prace przy cieku Krzyżanka 
rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Pan Andrzej Dłutkowski poinformował, że naprawy wymaga 
odcinek gruntowy ul. Międzyzdrojskiej, jadąc w dół w stronę Kaskady. Następnie poinformował, 
że na granicy z Baranowem odbywa się obecnie nawożenie mas ziemnych w kierunku Kaskady. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta o przeznaczenie środków z tytułu wpłat za wynajem boiska 
do piłki nożnej i kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej 23. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  
 
O godz. 19:27 do sesji dołączył p. Radosław Sekulski. Od tej pory w sesji brało udział 10 radnych. 
 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki 
głosowania: 
- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 1. 
Uchwała została przyjęta. 



Uchwała nr XXII/93/VIII/2020 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
8. 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. Następnie omówił proponowane zmiany w planie 
wydatków, które są spowodowane niemożnością ich realizacji ze względu na obostrzenia 
związane z COVID-19.  
 
O godz. 19:33 do sesji dołączyła p. Maria Najewska. Od tej pory w sesji brało udział 11 radnych. 
 
Następnie p. A. Dłutkowski zainicjował dyskusję na temat używania dwuczłonowej nazwy Osiedla. 
 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Wyniki 
głosowania: 
- za – 11, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXII/94/VIII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
11 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 11, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXII/95/VIII/2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
9A. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa o dokonanie zmian w projekcie planu finansowego 
na 2021 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnił, że Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 
zwróciła się do Osiedla z propozycją współpracy. Pan A. Dłutkowski powiedział, że jest 
to jednostka Państwowej Straży Pożarnej, a nie samorządowa, dlatego jego zdaniem lepiej 
dofinansować Ochotniczą Straż Pożarną poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
11 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 4, 
- przeciw – 3, 
- wstrzymało się – 4. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXII/96/VIII/2020 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
10. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że odbędzie się remont nawierzchni kortów tenisowych 
na obiekcie przy ul. Braniewskiej. Dodał, że jest problem z inwestycją przy ul. Elbląskiej, ponieważ 
jedna mieszkanka nie chce się zgodzić na wymianę przyłącza gazowego. Powiedział, 
że od jakiegoś czasu funkcjonuje automat do biletów na ul. Sianowskiej, w pobliżu skrzyżowania 
z ul. Leśnowolską. Poinformował, że wykonano badania gleby na obiekcie przy ul. Architektów 
i przekazał prośbę WJPM, by inspektor został odpowiednio wcześniej zawiadomiony o rozpoczęciu 
prac związanych z nasadzeniami. Pan A. Dłutkowski poinformował, że będzie w tej sprawie 
w kontakcie z WZKiB. Pani M. Najewska poinformowała, że bezdomny zaczął znowu gromadzić 
swoje zbiory na działce przy ul. Oliwskiej. Przewodniczący Zarządu powiedział, że przekaże dane 
p. M. Najewskiej jako osoby do kontaktu w sprawie cieku Krzyżanka, na co p. M. Najewska 
wyraziła zgodę. Pan Henryk Lubawy zaproponował, by promować logo Osiedla Krzyżowniki-
Smochowice. Pan Grzegorz Proniewicz poddał pod rozwagę propozycję uproszczenia nazwy 
Osiedla do tylko jednego członu. Przewodniczący Rady poinformował o trwających pracach 



zmierzających do nazwania skweru imieniem Wacława Kopydłowskiego. Przewodniczący Zarządu 
przypomniał o trwającym głosowaniu na projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2021. 
 
11. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:17 zamknął XXII sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 
Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    


