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PROTOKÓŁ Nr 34/2021 
XXXIV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

z 2 sierpnia 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. 19:05. 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. Uzupełnienie porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Nikt z radnych  
nie wniósł uwag. 
 
2. Oświadczenia. 
Brak. 
 
3. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady poinformował: 

 kolejne sesje Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice planowane są na 6 września  
i 4 października 2021 r.; 

 8 lipca br. wyłożony został protokół z sesji Rady Osiedla z 25 czerwca br.; 
 21 lipca br. wyłożony został protokół z sesji Rady Osiedla z 5 lipca .br.; 
 korespondencja przychodząca przesyłana była radnym na bieżąco. 

 
4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla. 
Przewodniczący Komisji Planowania, Porządku i Bezpieczeństwa p. Witold Puchalski 
poinformował: 

 9 sierpnia br. rozpoczną się prace budowlane przy ul. Mrowińskiej na odcinku 
od ul. Przybrodzkiej; 

 rozpoczęła się przebudowa ulicy Trzebiatowskiej na odcinku od ul. Elbląskiej 
do ul. Tczewskiej; 

 na bieżąco realizowana jest współpraca ze Strażą Miejską w zakresie porządku 
i bezpieczeństwa na Osiedlu; 

 Zarząd Dróg Miejskich wykonuje, na wniosek Osiedla, czyszczenie ulic z zalegającego 
piasku. 

 
5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”. 
Przewodniczący Zarządu p. W. Puchalski poinformował, że kolejne wydanie gazetki zaplanowane 
jest na 11 października br. 
 
Godz. 19.15 na sesję dotarł p. Radosław Sekulski. Od tej pory w sesji uczestniczyło 9 radnych. 
 
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 przygotowuje pisma do wysłania w tematyce 
porządku na Osiedlu. Odbył się odbiór pojemnika na nakrętki w kształcie serca, który znajduje się 
na parkingu przy ul. Braniewskiej. 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki głosowania: 

- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
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Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXXIV/129/VIII/2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych 

w placówkach oświatowych na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Osiedle na podstawie potrzeb remontowych zgłoszonych przez 

placówki oświatowe działające na terenie Osiedla otrzymało propozycję podziału środków 

na kolejny rok. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki głosowania: 

- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXXIV/130/VIII/2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji 

miejskich zieleńców na lata 2022-2024. 

Przewodniczący Rady przedstawił kosztorys utrzymania terenów zielonych na Osiedlu będących 

w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej na lata 2022-2024. Następnie Przewodniczący Rady 

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki głosowania: 

- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta. 
Uchwała nr XXXIV/131/VIII/2021 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
9A Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nasadzeń 

kompensacyjnych. 

Przewodniczący Rady przedstawił propozycje nasadzeń kompensacyjnych na terenie 

przekazanym Osiedlu. Radni poparli wariant nr II przewidujący nasadzenia 2 drzew w większej 

odległości od placu zabaw przy ul. Żuraszka. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt 

uchwały i zarządził głosowanie.  

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych. Wyniki głosowania: 

- za – 9, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała została przyjęta.7 
Uchwała nr XXXIV/132/VIII/2021 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
10. Wolne głosy i wnioski. 

 Przewodniczący Zarządu przypomniał, że odbywają się dyżury w siedzibie. Na dyżury 
przychodzą mieszkańcy z różnymi problemami, pomysłami w związku z czym poprosił 
radnych o pomoc w obsłudze; 

 Przewodniczący Zarządu poinformował że zniszczone przęsła na placu zabaw przy  
ul. Żuraszka zostały zgłoszone na Policję; 

 p. Maria Najewska zapytała o projekt ul. Architektów z którym mają zapoznać się 
mieszkańcy. Przewodniczący Rady poinformował, że ZDM przesłał pocztą elektroniczną 
dwa dokumenty PDF dotyczące przebudowy ul. Architektów. Dokumenty zamieszczone 
zostały na stronach internetowych Osiedla. Pan Andrzej Dłutkowski powiedział, że podczas 
organizowanych spotkań, na których projekt był prezentowany mieszkańcom nikt nie zgłosił 
potrzeby uwzględnienia odwodnienia ulicy. Przewodniczący Zarządu dodał, że temat 
odwodnienia nabrał mocy po ulewie jaka miała miejsce 22 czerwca br. Pani M. Najewska 
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zwróciła uwagę, że rozwiązaniem jest zawiązanie stowarzyszenia mieszkańców na rzecz 
odwodnienia ulicy; 

 p. M. Najewska zapytała czy za zniszczone ogrodzenia na ul. Żuraszka Osiedle otrzyma 
odszkodowanie – Przewodniczący Zarządu potwierdził, że obiekt jest ubezpieczony; 

 p. M. Najewska zapytała pracownika WJPM czy zostanie wymienione zniszczone siedzisko 
huśtawki na placu zabaw przy ul. Architektów. Pracownik odpowiedział, że wysłany został 
protokół uzgodnień na realizację zadania. Pani M. Najewska dodała, że wymiany wymaga 
również tablica informacyjna na obiekcie; 

 p. M. Najewska zapytała o nasadzenia kompensacyjne na obiekcie przy ul. Architektów, 
które nie są odpowiednio pielęgnowane i drzewa zaczynają usychać. Pan A. Dłutkowski 
oraz Przewodniczący Zarządu poinformowali, że problem zgłosili do inwestora czyli 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Zastępca dyrektora wydziału  
w rozmowie telefonicznej zarzucił Osiedlu, że nie dokłada starań w pielęgnacji nowo 
posadzonych drzewek. Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę, że powszechnie jest 
przyjęte, że inwestor przez okres 3 lat ma obowiązek pielęgnacji nasadzeń lub posadzenia 
nowych w przypadku ubytków.  

 
11. Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 20:10 zamknął XXXIV 
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 2 SIERPNIA 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 NIEOBECNA  

8.  NAJEWSKA Maria OBECNA  

9.  PAWLIK Zygmunt OBECNY  

10.   POLCYN Przemysław OBECNY  

11.  PRONIEWICZ Grzegorz NIEOBECNY  

12.  PUCHALSKI Witold OBECNY  

13.  RADECKI Robert OBECNY  

14.  RATAJCZAK Magdalena NIEOBECNA  

15.  SEKULSKI Radosław OBECNY  
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Przewodniczący        Poznań, 27.07.2021 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 

XXXIV sesję Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, 

która odbędzie się 02.08.2021 r. (poniedziałek) 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 diet dla członków Zarządu Osiedla. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2022 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji 

miejskich zieleńców na lata 2022-2024. 

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zakończenie sesji. 

 
 
 
 
 
 

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

Identyfikator 895 9647 7999 
Hasło: sesjaROKS 
 
 
Link bezpośredni do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/89596477999?pwd=NzlzNEticjhaMUlPb1BubkpncEI4UT09 

https://us02web.zoom.us/j/89596477999?pwd=NzlzNEticjhaMUlPb1BubkpncEI4UT09
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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 
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. 
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Załącznik nr 3 

 
Przewodniczący           Poznań, 30.07.2021 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 

 

 

uzupełniam proponowany porządek obrad 

XXXIV sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, 

która odbędzie się 02.08.2021 r. (poniedziałek) o godz.19.00 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

 

 

 

Uzupełnienie porządku obrad: 

9A. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nasadzeń kompensacyjnych. 

 

 

              Przewodniczący Rady Osiedla 

           (-) Przemysław Polcyn 
 


