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PROTOKÓŁ Nr 32/2021 
XXXII sesji nadzwyczajnej Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 25 czerwca 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. 19:13. 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. Ewę Szczepańską, pracownika Oddziału Obsługi Północ Wydziału Wspierania 
Jednostek Pomocniczych Miasta. 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 
do protokołu. 
 
2. Oświadczenia. 

Brak. 
 
3. Komunikaty. 

Przewodniczący Rady poinformował: 
 kolejne sesje Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice planowane są na 5 lipca i 2 sierpnia 

2021 r.; 
 21.06.2021 r. wyłożony został protokół z sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  

z 7 czerwca 2021 r.; 
 korespondencja wpływająca na skrzynkę e-mail Osiedla przesyłana była na skrzynki radnych. 
 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował: 
 na 01.07.br., zaplanowano odbiór remontu chodnika na ul. Budzyńskiej; 
 ogłoszony został przetarg na budowę ulic Przybrodzkiej i Mrowińskiej; 
 28.06.br. rozpoczynają się prace na ul. Trzebiatowskiej. 
 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 

Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że gazetka została wydana  
we wcześniejszym terminie 15.06 br. 
 
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: 

 17.06.2021 r. Zarząd Osiedla podjął uchwałę nr XXI/22/2021 ws. wniosku do Wydziału 

Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o zgodę na sprzedaż alkoholu podczas festynu 
 wysłane zostały pisma do Automobilklubu, Straży Pożarnej ws. organizacji festynu 

osiedlowego; 
 na 30.06 br. zaplanowane zostało posiedzenie Zarządu Osiedla. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 

zbycia nieruchomości miejskiej położonej w rejonie ulic Łomnickiej, Halnej i Karpackiej. 

Przewodniczący Rady przedstawił na mapie proponowaną przez Miasto do zbycia działkę nr 43 

 w rejonie ulic Łomnickiej, Halnej i Karpackiej Radni nie zgłosili uwag. Przewodniczący Rady 

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Wyniki 

głosowania: 

- za – 8, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
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Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXXII/123/VIII/2021 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 

zbycia nieruchomości miejskiej położonej w rejonie ulic Łomnickiej, Halnej i Karpackiej. 

Przewodniczący Rady przedstawił na mapie proponowaną przez Miasto do zbycia działkę nr 41/4 

w rejonie ulic Łomnickiej, Halnej i Karpackiej Radni nie zgłosili uwag. 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 XXXII/124/VIII/2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 

zbycia nieruchomości miejskiej położonej w rejonie ulic Łomnickiej, Halnej i Karpackiej. 

Przewodniczący Rady przedstawił na mapie proponowaną przez Miasto do zbycia działkę nr 41/5 

w rejonie ulic Łomnickiej, Halnej i Karpackiej Radni nie zgłosili uwag. 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 XXXII/125/VIII/2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto 

zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Chodzieskiej. 

Przewodniczący Rady przedstawił na mapie proponowaną przez Miasto do zbycia działkę nr 46/5 

przy ul. Chodzieskiej. Radni nie zgłosili uwag. 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 XXXII/126/VIII/2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
11. Przedstawienie przez Zarząd Osiedla wstępnego projektu planu wydatków Osiedla  

na rok 2022. 

Przewodniczący Rady wyświetlił projekt planu i oddał głos Przewodniczącemu Zarządu. 

Przewodniczący Zarządu przedstawił listę proponowanych zadań. Oprócz stałych pozycji jak  

np. utrzymanie terenów powierzonych pojawiły się nowe zadania wynikające z potrzeb Osiedla. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt planu rozesłany zostanie wszystkim radnym, 

którzy mogą zgłaszać swoje propozycje. Następnie odbędzie się posiedzenie Zarządu, podczas 

którego Zarząd przygotuje projekt planu na kolejną sesję Rady Osiedla. 

 

12. Przedstawienie przez radnych stanu prowadzonych spraw przydzielonych radnym  

na podstawie upoważnień Rady Osiedla. 

 p Maria Najewska jako Przewodnicząca komisji ds. konkursu Zielony Poznań 
poinformowała, że Komisja co roku czynnie bierze udział w konkursie zachęcając 
mieszkańców do udziału poprzez zgłaszanie swoich obiektów zielonych; 
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 p. M. Najewska poinformowała, że co miesiąc w każdy pierwszy poniedziałek, bierze udział 
w odbiorach prac utrzymaniowych na obiektach przekazanych Osiedlu do korzystania. 
Efektem tych odbiorów jest stwierdzenie co nowego można by zrobić a co jest do naprawy; 

 p. W. Puchalski jako przedstawiciel zespołu rowerowego Ogrody-Wola-Smochowice 
poinformował, że zespół spotyka się podejmuje różne inicjatywy; 

 p. H. Lubawy poinformował, że w listopadzie ubiegłego roku odbyło się odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej, w planach są kolejne tablice. Z inicjatywy Rady nadano nazwę skwerowi. 

 
13. Wolne głosy i wnioski. 

 Przewodniczący Rady zaproponował aby sesje Rady Osiedla póki co odbywały się w trybie 
zdalnym. Zbliża się okres wakacyjny do tematu rada powróci we wrześniu podejmując 
wspólną decyzję czy wracać do sesji stacjonarnych; 

 Przewodniczący Rady oddał głos mieszkańcowi, który nawiązując do ulewy jaka przeszła 
nad Poznaniem 22 czerwca zapytał o plany przebudowy ul. Architektów i czy zawierają one 
skuteczne odwodnienie. Przewodniczący Rady wyjaśnił że powstała koncepcja budowy ulic 
z tzw. Smochowice Południe w kilku wariantach. Zawiera ona odwodnienie ulic również w 
kilku wariantach. Na podstawie tych koncepcji zaplanowany został projekt  
ul. Architektów. Projekt powstał. Teraz należy podjąć starania o jego realizację. Projekt 
zakłada odwodnienie powierzchniowe, a więc nie ma w projekcie podłączenia deszczówki 
do cieku czy gromadzenia w zbiornikach. Osiedle nie dysponuje dokumentacja  
ul. Architektów a jedynie koncepcjami wcześniej otrzymywanymi. Mieszkaniec 
odpowiedział, że podczas konsultacji, które odbywały się na etapie koncepcji mieszkańcy 
informowani byli że odwodnienie będzie. Teraz nie zostali poinformowani że jednak ulica 
nie zostanie odwodniona. PZ zwrócił uwagę że wspomniana ulewa była tak silna że mimo 
odwodnienia zalania zdarzałyby się. Pani M. Najewska zwróciła uwagę ze podobnie 
potraktowana została ul. Pniewska, budowana kilka lat temu i teraz ulica nadaje się  
do remontu. Dlaczego nie można zrobić zbiorników retencyjnych i dlaczego Miasto opóźnia 
temat tak potrzebnej retencji; 

 Przewodniczący Zarządu poinformował, że na 3-4 lipca odbędzie się festyn osiedlowy. 
Zaprosił radnych do udziału i do pomocy w organizacji; 

 Przewodniczący Rady Miasta przesłał zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miasta 
Poznania. 

 
 
14. Zakończenie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:30 zamknął XXXII 
nadzwyczajną sesję Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 
 
 
 
 
Protokolant                   Przewodniczący Rady Osiedla 
 
 

Ewa Szczepańska                           Przemysław Polcyn 
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Załącznik nr 1 

LISTA OBECNOŚCI Z SESJI 
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

Z DNIA 25 CZERWCA 2021 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 NIEOBECNY  

6.  LUBAWY Henryk OBECNY  

7.  MATKOWSKA Dorota OBECNA  

8.  NAJEWSKA Maria OBECNA  

9.  PAWLIK Zygmunt NIEOBECNY  

10.   POLCYN Przemysław OBECNY  

11.  PRONIEWICZ Grzegorz NIEOBECNY  

12.  PUCHALSKI Witold OBECNY  

13.  RADECKI Robert OBECNY  

14.  RATAJCZAK Magdalena NIEOBECNA  

15.  SEKULSKI Radosław NIEOBECNY  
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Załącznik nr 2 
 

Przewodniczący        Poznań, 19.06.2021 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 

XXXII sesję (nadzwyczajną) Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, 

która odbędzie się 25.06.2021 r. (piątek) 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 przedstawienie 

bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia 

nieruchomości miejskiej położonej w rejonie ulic Łomnickiej, Halnej i Karpackiej.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia 

nieruchomości miejskiej położonej w rejonie ulic Łomnickiej, Halnej i Karpackiej.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia 

nieruchomości miejskiej położonej w rejonie ulic Łomnickiej, Halnej i Karpackiej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia 

nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Chodzieskiej. 

11. Przedstawienie przez Zarząd Osiedla wstępnego projektu planu wydatków Osiedla na rok 

2022. 

12. Przedstawienie przez radnych stanu prowadzonych spraw przydzielonych radnym  

na podstawie upoważnień Rady Osiedla. 

13.  Wolne głosy i wnioski. 

14. Zakończenie sesji. 
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Dane do logowania i podłączenia do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM: 

Identyfikator: 841 8659 6026 
Hasło: sesjaROKS  
 

Link bezpośredni do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/84186596026?pwd=T1NhMXArM3hhYThEQ3NVM0t2aXI4Zz09 

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 podczas zdalnej sesji Rady Osiedla 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) 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 (IOD), 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 osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c, e RODO w jednym lub 
w kilku z poniżej określonych celów: 
a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym 

przepisami prawa (art. 18 i 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej oraz uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
statutów osiedli – jednostek pomocniczych Miasta Poznania, numery LXXVI/1113-1154/V/2010) - 
zapewnienie jawności i dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, w tym 
sporządzenie protokołów z przebiegu sesji, 

b) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej i art. 15zzx ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – zapewnienie 
transmisji audiowizualnej lub teleinformatycznej z posiedzeń organów. 

4. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, 
e-mail, wizerunek, barwa głosu oraz inne kategorie danych, które uczestnik w trakcie obrad sesji 
Rad Osiedli może przekazać Administratorowi. 

5. 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. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale III RODO. 

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

8. Podanie danych osobowych przez mieszkańców jest dobrowolne. Zakres udostępnianych 
Administratorowi danych wynika m.in. z konfiguracji systemu wykorzystywanego do obsługi sesji 
Rad Osiedli (sterowanie mikrofonem i kamerą), jaką zastosuje osoba, której dane dotyczą  
tj. uczestnik zdalnej sesji. Natomiast przez radnych osiedlowych podanie danych jest obowiązkowe  
i niezbędne do wzięcia udziału w sesji zdalnej Rady Osiedla. 

9. Przebieg obrad sesji Rad Osiedli jest rejestrowany na nośniku informacji przy użyciu systemu 
wykorzystywanego do obsługi sesji Rady Osiedli. 

10. W związku ze zdalnym trybem obradowania Rady Osiedla, do którego wykorzystywany jest program 
ZOOM dostarczony przez Zoom Video Communications, Inc Pani/Pana dane osobowe 
przekazywane są do państwa trzeciego będącego poza obszarem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO (standardowe klauzule umowne). 

11. W związku z tym, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji 
wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej 

https://us02web.zoom.us/j/84186596026?pwd=T1NhMXArM3hhYThEQ3NVM0t2aXI4Zz09
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przez Tarczę Prywatności UE-USA, Administrator danych osobowych wdrożył dodatkowe 
zabezpieczenia celem ich ochrony. Szczegółów w tym zakresie udziela IOD. Więcej informacji  
nt. przetwarzania danych osobowych przez Zoom Video Communications, Inc znajduje się  
w Polityce Prywatności Zoom. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

13. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące 
się obsługą informatyczną Administratora. 


