
 Protokół 
V sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z 14 sierpnia 2019 r. 
 
V sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie Rady w Zespole Szkół Gimnazjalno-

Licealnych przy ul. Wyspiańskiego 27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:15. 
 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (17 osób obecnych) obrady V sesji Rady Osiedla Św. Łazarz otworzył 
Wiceprzewodniczący Rady Marcin Pakuła. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. Na protokolanta powołano Joannę Warsztę – pracownika Wydziału Wspierania 
Jednostek Pomocniczych Miasta.  
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
3. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2020. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Marcin Pakuła odczytał projekt uchwały w sprawie projektu 
planu wydatków Osiedla na rok 2020, po czym spytał radnych o uwagi. 
 
Radny Roman Modrzyński zapytał o środki dla służb mundurowych, które corocznie 
znajdowały się w planie wydatków Osiedla, a których zabrakło w przyszłorocznym budżecie. 
 
Wiceprzewodniczący wyjaśnił, że środki przyznawane dotychczas policji, straży miejskiej, 
czy straży pożarnej nie znalazły się w planie wydatków Osiedla na 2020 r., ponieważ służby 
te nie przekazywały informacji nt. zakupów dokonanych za przekazane im kwoty. 
 
Radny Wojciech Kosiedowski upewniał się z kolei, czy kwota 20 000 zł przeznaczona na 
zakup budek dla ptaków nie jest zbyt wysoka.  
 
Radny Paweł Kowalczyk wytłumaczył, że każdy gatunek ptaków wymaga innego, 
specjalistycznego rodzaju budek, do tego, oprócz zakupu należy też uwzględnić ich montaż, 
w związku z czym planowana kwota nie może być mniejsza.  
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag, Wiceprzewodniczący Rady poddał więc projekt uchwały 
pod głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr V/33/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 3). 
 
 
 
 



4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 
wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 51 na 
2019 rok. 

 
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały wyrażający zgodę na zmianę przeznaczenia 
środków w wysokości 7 200 zł, naliczonych dla Przedszkola nr 51 z zadania „Założenie 
domofonu i wymiana wykładziny na korytarzu” na zadanie „ Remont korytarza”. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr V/34/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2020 r. 
 
Wiceprzewodniczący Marcin Pakuła przedstawił proponowaną przez Wydział Oświaty listę 
zadań remontowych w placówkach oświatowych ze środków powierzonych na rok 2020, do 
której radni nie zgłosili zastrzeżeń. Przystąpiono do głosowania. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr V/35/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 5). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych na 2019 rok. 

 
 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i w związku z brakiem uwag ze strony 
radnych poddał go pod głosowanie. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr V/36/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 6). 
 
 
 
 



7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta 
Poznania o zabezpieczenie budżecie Miasta Poznania na rok 2020 środków 
finansowych na modernizację oświetlenia i montaż monitoringu w Parku Wilsona. 

 
Prowadzący obrady poprosił o przedstawienie uchwały jej autorkę, radną Beatę Szeszułę. 
 
Radni nie wnieśli uwag, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr V/37/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 7). 
 
8. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz przypomniała, że projekt uchwały 
został rozesłany przed sesją. Jedyną zmianą jest zwiększenie kwoty dla radnych Joanny 
Ellmann i Janiny Łukarskiej za weryfikację zgłoszeń złożonych w ramach konkursu „Zielony 
Poznań”.  
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, przystąpiono do głosowania. 

 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
W wyniku głosowania uchwała nr V/38/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 8). 
 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Roman Modrzyński poprosił o umieszczenie na fanpage’u Rady informacji 
nt. wydarzenia pn. „Mobilne sceny muzyczne”, które planowane jest 18 sierpnia w Parku 
Wilsona. Radny poinformował też o kolejnych Dniach Twierdzy, organizowanych w dniach 
24-25 sierpnia.  
 
Radny Wojciech Kosiedowski zaprosił z kolei na ostatnie zawody w ramach „Łazarskiego 
Wyścigu Australijskiego, które odbędą się 27 sierpnia na terenie pływalni letniej w Parku 
Kasprowicza. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz przypomniała natomiast 
o organizowanych w Parku Wilsona Dożynkach Miejskich i poinformowała radnych 
o kolejnej sesji Rady, która odbędzie w środę się 28 sierpnia. 
 
Na koniec radny Franciszek Sterczewski przekazał informację nt. wydarzenia Parking Day na 
skwerze Eki z Małeki, które będzie miało miejsce 21 września. 
 
 
 
 



10. Zamknięcie sesji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla, Marcin Pakuła, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:00. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                   (-)  Marcin Pakuła 



Przewodniczący        Poznań, 13 sierpnia 2019 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

 
W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu V sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 

14 sierpnia 2019 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych, przedstawiam 
następujący porządek obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2020. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 51 na 

2019 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2020 r. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Zdrowia 

i Spraw Społecznych na 2019 rok. 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta 

Poznania o zabezpieczenie w budżecie Miasta Poznania na rok 2020 środków 

finansowych na modernizację oświetlenia i montaż monitoringu w Parku Wilsona. 

8. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

           (-) Andrzej Janowski 
 



 

LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR V 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 14 sierpnia 2019 r.  
L.P 

IMI Ę NAZWISKO  

1. BADZIŃSKA Sylwia obecna 

2. ELLMANN Joanna obecna 

3. HOFFMANN Agnieszka obecna 

4. JANOWSKI Andrzej Piotr nieobecny 

5. KOSIEDOWSKI Wojciech Bartosz obecny 

6. KOSZAL Dorota obecna 

7. KOWALCZYK Paweł obecny 

8. KRUPA Dawid nieobecny 

9. ŁUKARSKA Janina Urszula obecna 

10. MARCINIAK Damian obecny 

11. MICHALAK-PIETKIEWICZ Agnieszka 
Małgorzata 

nieobecna 

12. MODRZYŃSKI Roman obecny 

13. NARADOWSKI Tomasz Michał obecny 

14. NOWAK Maciej Kazimierz obecny 

15. PAKUŁA Marcin Marek obecny 

16. PAWELCZYK Szymon Bartosz nieobecny 

17. SKURZYŃSKI Jakub Marcin obecny 

18. SMIRNOW Amadeusz Piotr obecny 

19. STECKA Klaudia Iwona obecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech obecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 
 

 

 

 

 


