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 P R O T O K Ó Ł 
z V sesji Rady Osiedla Stare Miasto 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
Miejsce obrad - Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, ul. Młyńska 11 

 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 17:11. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady 
Andrzej Rataj. Prowadzący obrady powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że w sesji bierze udział 
11 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano panią 
Martę Lewandowską, pracownika Oddziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta - Stare 
Miasto.  
 
2. Przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2 do protokołu) i autopoprawką 
wycofał punkt 8 - Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulic Garbary - Wszystkich Świętych” w Poznaniu, a to ze względu na brak otrzymania przez Radę 
pełnych danych, stanowiących podstawę do dyskusji i rozstrzygnięcia, a w to miejsce zaproponował 
punkt 8a „Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o uwzględnienie zmian 
w projekcie przebudowy Ronda Kaponiera i Mostu Uniwersyteckiego”. Radny Jan Zujewicz 
zakwestionował tę propozycję i wskazał, że nie miał możliwości zapoznania się z propozycją, która 
zostaje przedstawiona dopiero teraz na sesji i dlatego rekomenduje zaniechanie rozważania tego punktu 
podczas obecnej sesji. Wobec wątpliwościami radnych czy należy wprowadzać punkt 8a 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie osobne dla każdej zaproponowanej zmiany. W jawnym 
głosowaniu wzięło udział 13 radnych. W pierwszym głosowaniu Radni jednogłośnie zdecydowali o 
wycofaniu punktu 8. Wyniki drugiego głosowania: 
za - 8, 
przeciw - 1, 
wstrzymało się - 4. 
Z racji braku poparcia w postaci bezwzględnej większości ustawowego składu Rady punkt 8a nie został 
wprowadzony do porządku obrad. 
 
O godzinie 17:15 na sesję przybyli Jacek Maleszka i Sławomir Cichocki. Od tej pory w sesji brało 
udział 13 radnych. 
 
3. Komunikaty 
 
Przewodniczący Rady przekazał komunikaty dotyczące: 
§ propozycji spotkania z Prezydentem Miasta Poznania; wstępny termin 15 października w III LO 

przy ulicy Strzeleckiej 10: od godz. 17.00 do godz. 18.00 spotkanie z Radą Osiedla, natomiast od 
godz. 18.00 do godz. 19.30 spotkanie z mieszkańcami; 

§ kolejnej sesji, która odbędzie się 16 września o godz. 17.00 na dziedzińcu Urzędu Miasta, która  
ma na celu przede wszystkim przedstawienie mieszkańcom działalności Rady Osiedla i dyskusję z 
mieszkańcami i innymi gośćmi na temat sytuacji, problemów i wyzwań na Osiedlu, 

§ rozmów prowadzonych z członkami innych śródmiejskich rad osiedli (Jeżyce, Ostrów Tumski - 
Śródka - Zawady - Komandoria, Święty Łazarz i Wilda), które zaowocowały pomysłem powołania 
nieformalnej Koalicji Śródmiejskiej w celu wymiany doświadczeń i wspólnych działań w sprawach, 
które są wspólne dla osiedli śródmiejskich; w dniu 26 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie 
przewodniczących i innych przedstawicieli tych rad osiedli; 
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§ ustalenia, aby Mirosława Halilović zajmowała się wszystkimi sprawami dotyczącymi seniorów; 
§ dyżurów radnych, które koordynuje Mirosława Halilović; 
§ telefonu interwencyjnego, nad którym będzie czuwała Lidia Koralewska; 
§ złej sytuacji na ul. Półwiejskiej, w związku, z którą odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezydenta 

Maciejem Wudarskim i Zastępcą Prezydenta Arkadiuszem Stasicą; 
§ spotkania z Zastępcą Prezydenta Mariuszem Wiśniewskim, Komendantem Miejskim Policji, 

Komendantem Straży Miejskiej i przedstawicielami innych jednostek miejskich w sprawie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w okolicach Starego Rynku, a zwłaszcza na ul. 
Wrocławskiej, które odbędzie się 4 września; 

§ przypomnienia o szkoleniach osiedlowych dla radnych, które odbędą się 3 września o godz. 18; 
§ posiedzeń komisji Rady Miasta, o których informacje przekazuje Alicja Wilak; 
§ powstania periodyku wydawanego przez Radę Osiedla pod tytułem „Kurier Staromiejski”, gdzie 

koordynatorem inicjatywy jest Tomasz Dworek. 
  
4. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały o uzupełnieniu składu Rady o pana Michała Kondellę,  
a następnie zarządził głosowanie. W jawnym głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy przyjęli 
uchwałę jednogłośnie. 
Uchwała nr V/34/II/2015 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie odbyło się ślubowanie, po którym Michał Kondella został oficjalnie członkiem Rady Osiedla 
Stare Miasto i od tej pory w sesji brało udział 14 radnych. Później Przewodniczący Rady poprosił, aby 
nowy radny powiedział kilka słów o sobie i o swojej dotychczasowej działalności oraz  
w jakim obszarze chce prowadzić działania w obecnej radzie.  
Michał Kondella wspomniał, że już wcześniej zasiadał w Radzie Osiedla i zajmował się głównie 
kwestiami bezpieczeństwa oraz działał w Komisji Rewitalizacji i tymi kwestiami najbardziej jest 
zainteresowany, a także sprawami sportu i rekreacji, natomiast uważa, że dostosuje się do kształtu 
obecnej Rady i czynnie włączy w jej pracę. 
 
5. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2016 rok 
 
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Zarządu o omówienie projektu planu. Zbigniew 
Burkietowicz przypomniał, że łączna pula środków wynosi 1 077 684 zł, z czego 876 299 zł to kwota 
naliczona z tytułu udziału w podatku od nieruchomości i całość tych środków trzeba przeznaczyć  
na działania inwestycyjne. Natomiast 201 385 zł to kwota naliczona proporcjonalnie do liczby ludności 
i powierzchni Osiedla, którą można przeznaczyć na tzw. działania społeczne. Następnie 
Przewodniczący Zarządu szczegółowo przedstawił plan wydatków na 2016 rok. 
 
O godzinie 18.00 na sesję przybył Krzysztof Sroczyński. Od tej pory w sesji brało udział 15 radnych. 
 
Przewodniczący Zarządu wskazał, że w planie nie są wskazane środki przeznaczone na diety  
dla radnych, ponieważ nikt się nad tym nie skupiał i ostatecznie zostało to zapomniane. 
Przewodniczący Rady poinformował, że chce wprowadzić poprawkę do projektu planu w tym zakresie, 
jednak uważa, że należy to wspólnie przedyskutować, ponieważ przeznaczenie pieniędzy na diety 
skutkuje umniejszeniem środków na inne zadania głównie z zakresu kultury. Dalej wymienił  
te zadania, z których proponuje odjąć środki i w efekcie na diety miałaby zostać przeznaczona kwota 
20 385 zł. Następnie zaprosił Radnych do dyskusji. 
Pierwszy głos zabrał Jan Zujewicz, który stwierdził, że nie podoba mu się zmniejszenie kwoty  
na wypoczynek dla dzieci z terenu Osiedla oraz na organizację świetlicy. Zauważył, że są to działania 
socjalno-społeczne, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie, dlatego prosi o zachowanie większych 
środków na finansowanie tych działań. 
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Anna B. Gregorczyk zwróciła uwagę, że budżet na organizację Dni Starego Miasta został obcięty  
o połowę, dlatego jest to już naprawdę minimalna kwota na zorganizowanie takiej imprezy. 
Lidia Koralewska zaproponowała, aby nie wprowadzać żadnych zmian w projekcie planu i wogóle 
zrezygnować z diet na przyszły rok. Na co Anna B. Gregorczyk zauważyła, że jako Rada robią bardzo 
dużo społecznie i ponoszą na to wydatki, dlatego też nie powinni rezygnować z diet. Dają swoją pracę 
Miastu i mieszkańcom i nie pobierają za to wynagrodzenia, więc powinni otrzymywać zwrot  
za poniesione koszty. 
Maria Sokolnicka-Guzek zdeklarowała, że jest za rezygnacją z organizacji zlotu rowerowego  
z piknikiem nad Wartą, na rzecz sfinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży oraz, że jest  
za rezygnacją z organizacji Dni Starego Miasta. 
Anna Gregorczyk odnosząc się do tej wypowiedzi, zauważyła, że do tej pory odbywały się tylko 
festyny i pomniejsze imprezy, a ten pomysł ma sprawić, żeby Stare Miasto nie zamykało się i nie 
ograniczało tylko do jednego placu lub parku, ale otworzyło się, aby obudzić staromiejski klimat. Dni 
Starego Miasta miałyby odbywać się na ulicach Starego Rynku, tak aby ożywić ten teren  
i przypomnieć jego historię. Celem tego przedsięwzięcia jest otworzenie się nie tylko na mieszkańców, 
ale również na turystów, a także wykorzystanie potencjału przedsiębiorców ze Starego Miasta.  
Następnie głos zabrał Jacek Maleszka, który również wyraził opinię, że nie należy rezygnować z diet, 
ponieważ ponoszone koszty są zbyt wysokie. Dodał, że jeśli rozpowszechni się informacja o tym,  
że Radni nie pobierają diet, to istnieje możliwość powstania nacisków na inne Rady, żeby także 
zrezygnowały z ich pobierania.  
Przewodniczący Rady powiedział, że jest to dość kontrowersyjna kwestia, ponieważ istnieją argumenty 
zarówno za i przeciw pobieraniu diet. Uznał, za dobre, że każdy ma swobodę w wydawaniu tych 
pieniędzy, jednakże szczytna inicjatywa by była, gdyby Rada pracowała czysto społecznie. Zauważył, 
że Radni oferują znacznie więcej, bo poświęcają swój czas i potencjał intelektualny, którego nie 
zrekompensują te 100 czy 200 zł. Dodał, że rozważa różne argumenty, bo w tym momencie jest 
zarówno za i przeciw.  
Alicja Wilak odniosła się do wypowiedzi Jana Zujewicza. Stwierdziła, że na wypoczynek dzieci  
i organizację świetlicy w sumie przeznaczone są 33 000 zł, więc obcięcie z tego 6 000 zł to nie jest 
wcale dużo. W kwestii diet wyraziła opinię podobną do Andrzeja Rataja. Powiedziała, że pobieranie 
diet jest słuszne ze względu na ponoszone koszty, a to jak każdy wydaje te pieniądze to jego prywatna 
sprawa, a jeśli ktoś przeznacza je na pomoc ubogim dzieciom czy na jakąś fundację to i tak nadal 
działa społecznie. 
Natalia Chojara przyznała, że w dyskusjach mailowych była za rezygnacją z diet, jednak rozumie  
argumenty pozostałych radnych za tym, że można pobrać te pieniądze i właściwie je wykorzystać. Jej 
zdaniem również nie jest dobrym pomysłem, aby zmniejszać kwoty przeznaczone na działania dla 
dzieci, dlatego proponuje, aby 5 000 zł z przechadzek przekazać na te cele.  
Tomasz Dworek nie jest przeciwko obcięciu wydatków na kulturę czy promocję Starego Miasta, tylko 
nie bardzo wie, co ma być promowane. Tak jak Jan Zujewicz jest za tym, aby przeznaczyć więcej 
pieniędzy na działania społeczne na rzecz dzieci. Michał Kondella wypowiedział się w kwestii 
przechadzek i uznał, że 5 000 zł to bardzo duża kwota. Wspomniał, że sam kiedyś organizował 
podobną przechadzkę i koszty nie przekroczyły 200 zł. 
Jacek Maleszka również poparł propozycję obniżenia wydatków na przechadzki. 
Jan Zujewicz nie widzi zasadności wydawania pieniędzy na Dni Starego Miasta, ponieważ przy tej 
ilości imprez i festynów organizowanych w Poznaniu i tak jako osiedle nie są w stanie się w jakiś 
sposób przebić i wyróżnić. W kwestii diet stwierdził, że jeśli chodzi o ponoszone wydatki to głównie 
na telefon, gdzie obecnie jest to bardzo tania usługa, więc jeśli diety coś rekompensują to głównie 
poświęcony czas i z tej racji stają się pewną formą wynagrodzenia i trzeba odpowiedzieć na pytanie 
czy faktycznie taka ma być ich rola. 
Zbigniew Burkietowicz zaproponował zapytać każdego radnego czy chce otrzymywać dietę czy nie  
i wtedy ustalić jaka kwota jest potrzebna na ten cel, a pozostałe pieniądze można przeznaczyć na inne 
zadania. 



 4 

Sławomir Cichocki wyraził opinię, że każdy z radnych ma inną sytuację i każdy ponosi inne koszty 
jako członek, dlatego diety powinny pozostać, a to kto na co je przeznaczy powinno być indywidualną 
decyzją. 
Tomasz Dworek uważa, że samorząd osiedlowy nie powinien finansować Straży Pożarnej. 
Natalia Chojara zaproponowała, żeby minimalnie obciąć inne wydatki i przeznaczyć pieniądze  
na diety. Na ten rok byłyby one obniżone, a w przyszłym roku wielkość diet zostałaby uśredniona. 
 
O godzinie 18:50 Przewodniczący Rady zarządził przerwę. 
 
Po przerwie, o godzinie 19:10 Przewodniczący Rady wznowił obrady. 
Przewodniczący Rady zapytał każdego z obecnych czy jest za rezygnacją z diet, czy chciałby  
je otrzymywać. Poszczególni radni wypowiedzieli się w następujący sposób (z uwzględnieniem 
wcześniejszych deklaracji radnych, którzy są nieobecni na sesji): Radni Zbigniew Burkietowicz, Jan 
Zujewicz, Lidia Koralewska byli za zrezygnowaniem z pobierania diety, pozostali radni za wyjątkiem 
Marii Sokolnickiej –Guzek, która się nie opowiedziała ani za ani przeciw, byli za pobieraniem diety. 
 
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował, aby wszystkie zaproponowane zmiany zostały ujęte 
jako jedna poprawka. Radni wyrazili zgodę. 
Anna B. Gregorczyk zaapelowała, aby przeznaczyć środki na wydarzenia kulturalne organizowane 
przez Galerię Arsenał, ponieważ na tych spotkaniach jest obecnych wielu mieszkańców Starego Miasta 
i warto to kontynuować. 
Następnie ustalono ostateczne kwoty, jakie zostaną przeznaczone na przechadzki i zlot rowerowy,  
a po tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poprawką do projektu planu wydatków 
załącznik nr 4. W jawnym głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wyniki głosowania: 
za - 14, 
przeciw - 0, 
wstrzymało się - 1. 
 
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie projektu 
planu wydatków na 2016 rok. W jawnym głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy przyjęli 
uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr V/35/II/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie 

Miasta na 2016 rok zadania „Wartofrajda - niezwykły plac zabaw w Starym Korycie Warty - 
II etap”. 

  
Przewodniczący Rady poprosił Marię Sokolnicką-Guzek o zreferowanie projektu uchwały. 
Maria Sokolnicka-Guzek powiedziała, że Rada ma możliwość sugerować jakie zadania powinny 
znajdować się w budżecie, dlatego warto złożyć ten wniosek, aby uzyskać konkretną kwotę  
na zrealizowanie tego zadania, a wtedy plac zabaw będzie mógł być sensownie zagospodarowany  
i rozbudowywany. Przewodniczący Rady podkreślił, że zamierzeniem Rady jest powstanie 
wyjątkowego placu zabaw, jakiego dotychczas nie ma w Poznaniu, a planowany plac zabaw powinien 
być dumą dla Poznania i dla Wielkopolski. Przewodniczący Rady zaznaczył, że dużo zależy od 
poparcia władz Miasta i przekazał, że radni będą się starać o wsparcie u Prezydenta Miasta i u radnych 
miejskich. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W jawnym głosowaniu wzięło 
udział 15 radnych. 
Wyniki głosowania: 
za - 14, 
przeciw - 0, 
wstrzymało się - 1. 
Uchwała nr V/36/II/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2015 r. 
 
Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Rady Alicji Wilak. 
Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Zarządu o zreferowanie projektu. Po krótkiej 
dyskusji Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. W jawnym głosowaniu wzięło udział  
15 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli uchwałę. Uchwał nr V/37/II/2015 stanowi załącznik nr 7  
do protokołu. 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulic Garbary- Wszystkich Świętych” w Poznaniu. 

 
Wycofany. 
 
2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla Stare Miasto do Porozumienia Osiedli. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Rady o zabranie głosu w tej sprawie. 
Przewodniczący Rady przekazał, że w poprzedniej kadencji Rada przystąpiła do Porozumienia Osiedli 
i przedstawiciel Osiedla brał udział w spotkaniach i teraz tez warto przystąpić  
do Porozumienia, ponieważ razem można więcej zyskać, wymienić się doświadczeniami oraz 
dyskutować i przekonywać władze w tematach wspólnych dla wielu osiedli. Dodatkowo Stare Miasto 
cały czas zyskuje na znaczeniu i warto uczestniczyć również w pracach tego gremium. 
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała Andrzeja Rataja, Alicję Wilak, Zbigniewa Burkietowicza, Jacka 
Maleszka, Marię Sokolnicką-Guzek i Sławomira Cichockiego, czy zgadzają się na pełnienie funkcji 
przedstawicieli Osiedla. Wszyscy się zgodzili i Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. W 
jawnym głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy przyjęli uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 
V/38/II/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
3. Projekt uchwały w sprawie stałego przedstawiciela Osiedla do programu „Bezpieczna 

dzielnica - bezpieczny mieszkaniec”. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że jako główny przedstawiciel zaproponowany jest Sławomir 
Cichocki, który już wcześniej wyraził zgodę. Sławomir Cichocki poprosił, aby Alicja Wilak działała 
razem z nim, ponieważ razem zawsze jest raźniej. Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. 
W jawnym głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli uchwałę. Uchwała  
nr V/39/II/2015 stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 
 
4. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady zaprezentowała projekt uchwały i zarządziła głosowanie. W jawnym 
głosowaniu wzięło udział 15 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli uchwałę. Uchwała nr V/40/II/2015 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
5. Sprawozdanie Zarządu i sprawozdania komisji Rady z prac pomiędzy sesjami. 
 
Komisje Rady złożyli sprawozdania z prac pomiędzy sesjami, które stanowią załącznik  
nr 11  do protokołu 
Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie sprawozdania. 
Przewodniczący Zarządu wymienił uchwały podjęte przez Zarząd na dwóch ostatnich posiedzeniach. 
Następnie wymienił sprawy, którymi mają zająć się poszczególne komisje. 
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Następnie przedstawiciel Komisji nr 2 Krzysztof Sroczyński poinformował, że 6 września odbędzie się 
sprzątanie Warty. 
Przedstawiciel Komisji nr 1 Sławomir Cichocki poinformował, że komisja nie odbyła żadnego 
posiedzenia z powodu braku czasu, a sprawozdanie z działań członków komisji zamieści na mailu. 
 
O godz. 20:20 Krzysztof Sroczyński opuścił sesję. Od tej chwili w sesji udział brało 14 radnych. 
 
Przedstawiciel Komisji nr 3 Anna B. Gregorczyk poinformowała, że komisja również nie odbyła 
żadnego posiedzenia, ale wymieniła, w jakich spotkaniach komisja brała udział. Dodatkowo zwróciła 
uwagę, że w najbliższym czasie należy skupić się przede wszystkim na działaniach w CK Zamek. 
Przedstawiciel Komisji nr 4 Jacek Maleszka poinformował, że komisja odbyła dwa posiedzenia,  
na których zajmowali się opiniowaniem wniosków do projektu budżetu na 2016 rok, opiniowali 
rozmieszczenie tablic informacyjnych. Najbliższe spotkanie komisji odbędzie się 4 września. Będą  
na nim omówione sprawy strefy tempa 30, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
i zadań powierzonych dla ZDM.  
 
6. Wolne głosy i wnioski 
 
Nie zgłoszono. 
 
14. Zamknięcie sesji 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady o godzinie 20:30 zamknęła V sesję 
Rady Osiedla Stare Miasto. 
 
 
 
 
 
 
Protokolant                   Przewodniczący Rady  Osiedla  
...........................                                           
(-) Marta Lewandowska                                                                   ……………………….. 
                                                                                                           (-)  Andrzej Rataj 
 
 
 Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla  
 
 ..……………………… 
        (-)  Alicja Wilak 
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Przewodniczący 

Rady Osiedla Stare Miasto 

Poznań, dnia 20 sierpnia 2015 roku 

 

 

Szanowni Państwo 

Radni  

Rady Osiedla Stare Miasto 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały numer LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania  
z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto   

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 240, poz. 4481) 
 

zwołuję 

V sesję Rady Osiedla Stare Miasto, 

 

która odbędzie się dnia 27 sierpnia 2015 roku (czwartek) o godz. 17:00 

w siedzibie Rady Osiedla - ul. Młyńska 11 

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla  

 

(-) Andrzej Rataj 
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Przewodniczący                     
Rady Osiedla Stare Miasto 
 
 

Szanowni Państwo 
Radni  
Rady Osiedla Stare Miasto 

 
 
W uzupełnieniu zawiadomienia o zwołaniu V sesji Rady Osiedla Stare Miasto na dzień: 27 sierpnia 
2015 r. (czwartek) o godz. 17:00, 
 
przedstawiam następujący porządek obrad V sesji Rady Osiedla Stare Miasto: 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Komunikaty. 
4. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady. 
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków na 2016 rok. 
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania  o ujęcie w budżecie Miasta 

na 2016 rok zadania „Wartofrajda - niezwykły plac zabaw w Starym Korycie Warty - II etap”. 
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na 2015 rok. 
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 
Garbary - Wszystkich Świętych” w Poznaniu. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Osiedla Stare Miasto do Porozumienia Osiedli. 
10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do programu 

„Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec”. 
11. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
12. Sprawozdanie Zarządu i sprawozdania komisji Rady z prac pomiędzy sesjami. 
13. Wolne głosy i wnioski. 
14. Zamknięcie sesji. 
 

 
Przewodniczący Rady Osiedla  

 
(-) Andrzej Rataj 

 

 


