
P R O T O K Ó Ł Nr 26/2021 
XXVI sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 1 lutego 2021 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. 19:25. 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. Uzupełnienie porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
Przewodniczący Zarządu poinformował, że jako wnioskodawca wycofuje z porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie, w Wieloletnim planie 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Aquanet S.A. na lata 
2022-2031, budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Tym samym punkt 10 porządku obrad 
staje się bezprzedmiotowy.  
Przewodniczący Rady zaproponował dodanie do porządku obrad punktu 10A. Rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości 
miejskiej położonej przy ul. Santockiej w Poznaniu, a następnie zarządził głosowanie w tej sprawie. 
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Porządek obrad został zmieniony. 
 
2. Oświadczenia. 
Brak. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na 1 marca 2021 r. 
Następnie ponownie przedstawił harmonogram sesji na rok 2021. Przewodniczący Rady 
poinformował, że GOAP planuje postawić na terenie Osiedla jeden lub dwa pojemniki 
na elektrośmieci. Osiedle otrzymało również pismo od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
odnośnie przekazania terenu przedłużenia ul. Kociewskiej do ul. Oliwskiej w zarządzanie 
Zarządowi Dróg Miejskich. Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Osiedle otrzymało 
do wiadomości pismo dot. zatruwania powietrza przez stalownię STALKWAS przy ul. Słupskiej.  
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że w sprawach porządkowych na bieżąco prowadzone są działania z dzielnicowymi 
i strażnikami Straży Miejskiej. W najbliższym czasie ma zostać naprawione zapadnięcie 
na ul. Sianowskiej. Przewodniczący Zarządu poinformował, że odnośnie problemu ze szczurami 
Osiedle otrzymało odpowiedź od Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Wiepofama”. 
Następnie poinformował, że do końca stycznia ma zostać opracowany projekt stałej organizacji 
ruchu dla ulic Gniewskiej i Polanowskiej. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że są zbierane materiały do pierwszego 
wydania. Został wyłoniony nowy wykonawca. Stwierdził, że należy zacząć kontrolować 
czy gazetka dociera do wszystkich mieszkańców. 
 
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 wystosował pismo do Zarządu Dróg Miejskich 
w sprawie projektu budowy ul. Dziwnowskiej. Odbyło się również spotkanie z Zarządem Zieleni 



Miejskiej, na którym omówiono realizację zadania utrzymania obiektu przy ul. Maszewskiej. 
Następnie poinformował, że brał dzisiaj udział w spotkaniu zespołu konsultacyjnego, którego 
głównym tematem było omówienie zmian w procedurze Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Poruszono tam również temat ewaluacji jednostek pomocniczych, do której wpłynęło ok. 500 
uwag. Ostatnim tematem poruszonym na posiedzeniu zespołu konsultacyjnego było zarządzenie 
o współdziałaniu wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych z osiedlami. 
 
7. Przedstawienie sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2020. 
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie za ubiegły rok i podziękował radnym 
za owocną i bezkonfliktową współpracę. Podkreślił, że mimo pandemii udało się zrealizować 
zaplanowane zadania. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego 

z działalności Zarządu Osiedla za rok 2020. 
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 XXVI/101/VIII/2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia na rzecz 

mieszkańców osiedla Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu w zakresie realizacji 
zadania „Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla” w obszarze „Działalność 
na rzecz osób w wieku emerytalnym”, na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłosił otwarty 
konkurs ofert na rzecz osób w wieku emerytalnym ze środków przekazanych przez Osiedle. 
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 XXVI/102/VIII/2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
9A. Rozpatrzenie projektu w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2021 rok. 
Przewodniczący Rady przedstawił negatywną opinię Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
do zadania przekazanego przez Osiedle oraz zaproponowaną przez wydział inną nazwę, pod którą 
to zadanie zostanie przyjęte. 
Przewodniczący Rady poinformował, że tytuł uchwały brzmi „w sprawie wniosku do Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok”, jednak jest 
to sprawa techniczna. Następnie 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 XXVI/103/VIII/2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej 

o ujęcie, w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych Aquanet S.A. na lata 2022-2031, budowy sieci wodociągowej 
i/lub kanalizacyjnej. 

Projekt uchwały został wycofany przez wnioskodawcę. 
 



10A. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 
zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Santockiej w Poznaniu. 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo otrzymane przez Osiedle od Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. Następnie 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 XXVI/104/VIII/2021 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
11. Wolne głosy i wnioski. 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że jutro zostanie wysłane pismo do Zarządu Transportu 
Miejskiego z prośbą o przeprowadzenie przeglądu przystanków na terenie Osiedla. Poinformował 
również, że planuje powrócić do dyżurów stacjonarnych, ponieważ z dyżurów zdalnych nie 
wszyscy mieszkańcy chcą korzystać. Pan Radosław Sekulski powiedział, że zgłosili się do niego 
mieszkańcy ul. Pasłęckiej i Orneckiej z pytaniem czy Osiedle ma jakiś wpływ na to, by wystąpić 
z opinią w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu na tych ulicach z dwukierunkowej 
na jednokierunkową. Przewodniczący Rady powiedział, że Miejski Inżynier Ruchu nie 
ma obowiązku zasięgać opinii Rady Osiedla przy zmianie stałej lub tymczasowej organizacji ruchu. 
Pan R. Sekulski poprosił Przewodniczącego Zarządu o przesłanie, gdy tylko wpłynie, odpowiedzi 
Gazowni na pismo Osiedla. Następnie wywiązała się dyskusja na temat sprzedaży działek 
miejskich. 
 
12. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:21 zamknął XXVI sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
Protokolant                    Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Katarzyna Kunicka                             Przemysław Polcyn    


