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PROTOKÓŁ Nr 27/2021 
XXVII sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 1 marca 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. 19:11. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący 
Rady Osiedla p. Przemysław Polcyn. Przewodniczący Rady powitał zebranych, stwierdził 
obecność 7 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, który stanowi załącznik nr 2 
do protokołu. Uzupełnienie porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
2. Oświadczenia. 
Brak. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował:  
 kolejne sesje Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice planowane są na 22 marca oraz  

12 kwietnia 2021 r.; 
 23.02.2021 r. wyłożony został protokół z sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 1 lutego 2021 r.; 
 3 marca br. wracają dyżury Rady dla mieszkańców z zachowaniem reżimu sanitarnego; 
 10 marca 2021 r. o godz. 17.00 przed dyżurem odbędzie się spotkanie pracowników Wydziału 

Kształtowania i Ochrony Środowiska z udziałem mieszkańców dotyczące dofinansowania 
wymiany pieców węglowych. W spotkaniu można uczestniczyć osobiście lub za pomocą 
platformy ZOOM. Podczas spotkania mieszkańcy dowiedzą się m.in. jak prawidłowo wypełnić 
wniosek o dofinansowanie. 

 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował, że ruszyła realizacja planu wydatków Osiedla w związku z czym: 
 do 17 marca należy zgłosić lokalizacje koszy na śmieci, ZDM wyrówna drogi gruntowe, Zarząd 

zgłosi dziury w jezdniach na osiedlu; 
 dzisiaj odbyło się spotkanie z MIRem ws. wskazania lokalizacji luster drogowych; 
 odbyło się spotkanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w kwestii 

kontynuacji montażu monitoringu na Osiedlu; 
 Osiedle jest w stałym kontakcie ze Strażą Miejską – można zgłaszać sprawy porządkowe. 
 
O godz. 19.20 na sesję przybyła p. Magdalena Ratajczak. Od tej pory w sesji brało udział  
8 radnych. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Pani M. Ratajczak zaproponowała spotkanie zespołu redakcyjnego ws. przygotowania nowego 
wydania gazetki. Uzgodniono, że do 8 marca radni mogą przesyłać materiały prasowe. 
 
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 p. Witold Puchalski poinformował, że Zarząd przygotował pismo  
do Wydziału Gospodarki Komunalnej z propozycjami kanalizacji sanitarnej. Zarząd zadecydował  
o pozostaniu przy dotychczasowych stawkach za wynajem boiska. 
 
O godz. 19.30 na sesję przybyli p. Zygmunt Pawlik oraz p. Maria Najewska. Od tej pory w sesji 
brało udział 10 radnych. 
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 

zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Polanowskiej w Poznaniu. 

Przewodniczący Rady przedstawił na mapie przedmiotową nieruchomość, następnie 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
10 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXVII/105/VIII/2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta o przeznaczenie środków z tytułu wpłat za wynajem boiska  

do piłki nożnej przy ul. Braniewskiej 23. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
10 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXVII/106/VIII/2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta 

Poznania w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu 

kąpielowego w roku 2021. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 
10 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXVII/107/VIII/2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
9A. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich 

o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok. 
Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że uchwała jest wynikiem uzgodnień jakie zapadły podczas 
corocznego spotkania z ZDM, uszczegóławia nazwę zadania przekazanego do realizacji  
do jednostki. Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki głosowania: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXVII/108/VIII/2021 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
10. Wolne głosy i wnioski. 
 p. Radosław Sekulski zgłosił powtarzający się problem obecności dzików na osiedlu. Radni 

wspólnie uznali, że odławianie nie zdaje egzaminu w kwestii obecności dzików na terenach 
zamieszkanych; 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że odbyły się konsultacje z mieszkańcami 
ul. Dziwnowskiej. Podczas konsultacji mieszkańcy wnioskowali o wyniesione skrzyżowanie 
podczas przebudowy ulicy. ZDM podczas corocznego spotkania z Osiedlem przychylił się  
do tej propozycji; 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że odbyło się spotkanie z radnymi Osiedla Wola, 
bezpośrednimi sąsiadami, wyraził nadzieję na współpracę. Wysłane zostanie wspólne pismo 
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ws. Bramy Zachodniej. Wspólnym tematem jest również węzeł Wola oraz muzeum p. Andrzej 
Dłutkowski również wyraził chęć współpracy z Radą Osiedla Wola; 

 p. M. Najewska poinformowała, że odbył się przegląd obiektów, podczas którego padła 
propozycja konserwacji nawierzchni boiska oraz wymiany furtki. Przewodniczący Zarządu 
poinformował, że procedura realizacji furtki, serca na nakrętki została uruchomiona. Jeśli 
chodzi o nawierzchnię, firma utrzymaniowa postara się wyrównać rozłożenie granulatu. 
Konserwację Zarząd planuje na jesień. 

 
11. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:05 zamknął XXVII sesję 
Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
 
Protokolant                   Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Ewa Szczepańska                           Przemysław Polcyn    


