
 Protokół 
I sesji Rady Osiedla św. Łazarz 

z 23 kwietnia 2019 r. 
 

Sesja inauguracyjna Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w sali Białej UMP przy 
pl. Kolegiackim 17. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 17:30. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (20 osób obecnych) obrady I Sesji Rady Osiedla Św. Łazarz otworzył 
Radny Rady Miasta Poznania Łukasz Mikuła. Prowadzący obrady powitał wszystkich 
zebranych. Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. Na protokolanta powołano Joannę Warsztę – pracownika Wydziału Wspierania 
Jednostek Pomocniczych Miasta.  
 

2. Odczytanie uchwały Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych w sprawie 
stwierdzenia ważności przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r. wyborów do 
Rady Osiedla Św. Łazarz. 

 
Prowadzący obrady odczytał treść uchwały Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych 
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Św. Łazarz, która stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
3. Ślubowanie członków Rady Osiedla i wręczenie zaświadczeń o wyborze. 
 
Prowadzący obrady poprosił wszystkich o powstanie, po czym przyjął ślubowanie od 
20 obecnych na sesji radnych Osiedla Św. Łazarz. 
 
Następnie prowadzący obrady, wraz z obecnymi podczas sesji radnymi miejskimi, p. Martą 
Mazurek i p. Filipem Olszakiem oraz dyrektorem Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych p. Arkadiuszem Bujakiem, wręczył radnym zaświadczenia o wyborze. 
 
4. Przedstawienie informacji o zasadach wyboru Przewodniczącego Rady. 
 
Przewodzący obradom odczytał informację o zasadach wyboru Przewodniczącego Rady, 
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
5.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
 
Przewodzący obradom poprosił radnych o zgłaszanie się do składu komisji skrutacyjnej. 
Swoje kandydatury zgłosili radni: Dawid Marciniak, Klaudia Stecka i Dorota Koszal. 
 
W głosowaniu jawnym skład komisji skrutacyjnej przegłosowało 20 radnych. 
 
6. Zgłaszanie i autoprezentacja kandydatów na Przewodniczącego Rady. 

Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady. 
Radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Janowskiego, 
który wyraził zgodę na kandydowanie.  
 



Wobec braku innych kandydatur, prowadzący obrady poprosił kandydata o autoprezentację. 
 
7. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego 

Rady Osiedla. 
 
Komisja skrutacyjna została poproszona o przygotowanie kart do głosowania i rozdanie ich 
radnym. 
 
W międzyczasie prowadzący obrady zapytał, czy któryś z obecnych na sesji gości chciałby 
zabrać głos. 
Głos zabrali kolejno obecni na sesji radni Rady Miasta Poznania: p. Marta Mazurek i p. Filip 
Olszak, dotychczasowa Przewodnicząca Zarządu Osiedla p. Maria Łazarz i radny Rady 
Miasta p. Łukasz Mikuła, którzy pogratulowali wyboru nowej Radzie Osiedla. Złożyli 
życzenia wytrwałości w dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej deklarując jednocześnie 
swoją pomoc w realizacji zadań statutowych Osiedla. 
 
Po zakończeniu głosowania przewodnicząca komisji skrutacyjnej, p. Klaudia Stecka 
odczytała protokół z tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady. 
 
Głosowało 20 radnych, oddano 20 głosów ważnych. Otrzymując bezwzględną większość 
głosów Przewodniczącym Rady Osiedla Św. Łazarz wybrany został p. Andrzej Janowski. 
 
Uchwała nr I/1/III/2019 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 23 kwietnia 2019 r. stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Prowadzący obrady pogratulował nowemu Przewodniczącemu Rady i przekazał prowadzenie 
obrad. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski podziękował za oddane na niego głosy.  
Przed przejściem do kolejnych punktów porządku obrad, podziękował również 
dotychczasowym przewodniczącym Rady i Zarządu Osiedla Św. Łazarz, p. Filipowi 
Olszakowi i p. Marii Łazarz, za wieloletnią pracę na rzecz Osiedla. 
 
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował rozszerzenie porządku obrad, poprzez 
dodanie punktów: 
7a. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników 
głosowania na wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczącego Zarządu oraz zastępców 
Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu. 
7b. Wybór wiceprzewodniczących Rady. 
7c. Wybór Przewodniczącego Zarządu. 
7d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego i pozostałych 
członków Zarządu. 
7e. Wybór zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu. 
7f. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii oraz 
zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej. 
7g. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny 
i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań. 
7h. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do udziału w pracach 
grupy programowej Inkubatora Kultury Pireus. 
 



Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad: 
 

Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 
 
7A. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników 

głosowania na wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczącego Zarządu oraz 
zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu. 

 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby do komisji skrutacyjnej powołać te same osoby, 
które pracowały w niej podczas wyboru Przewodniczącego Rady, czyli p. Dawida 
Marciniaka, p. Klaudię Stecką i p. Dorotę Koszal. Radni wyrazili zgodę. Przewodniczący 
poddał proponowany skład komisji skrutacyjnej pod głosowanie, który został przyjęty 
jednogłośnie.  
 
7B. Wybór wiceprzewodniczących Rady. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że informacja nt. zasad wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Osiedla została przesłana radnym przed sesją, w związku 
z czym nie ma potrzeby jej odczytywania. 
 
Następnie otwarto listę zgłoszeń kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. 
Przewodniczący Andrzej Janowski zaproponował na tę funkcję radnych Jakuba 
Skurzyńskiego i Marcina Pakułę, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Komisja skrutacyjna została poproszona o przygotowanie kart do głosowania i rozdanie ich 
radnym. 
 
Korzystając z chwili przerwy, pracownik Oddziału Śródmieście, p. Joanna Warszta 
poinformowała radnych o przetwarzaniu przez WJPM ich danych osobowych  
i rozdała stosowne formularze z prośbą o ich wypełnienie 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu wyników, przewodnicząca komisji skrutacyjnej 
odczytała protokół z tajnego głosowania. 
 
Wiceprzewodniczącymi Rady zostali p. Marcin Pakuła i p. Jakub Skurzyński, którzy 
otrzymali po 20 głosów.  
 
Uchwała nr I/2/III/2019 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 23 kwietnia 2019 r. stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
7C. Wybór Przewodniczącego Zarządu. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla zgłosił kandydaturę p. Agnieszki Michalak-Pietkiewicz. Radna 
wyraziła zgodę na kandydowanie i w związku z brakiem innych kandydatur, dokonała 
autoprezentacji. 
 
Komisja skrutacyjna rozdała radnym karty, po czym przystąpiono do głosowania. 
 
Protokół z tajnego głosowania odczytała przewodnicząca komisji skrutacyjnej, p. Klaudia 
Stecka. 



 
Bezwzględną większością głosów Przewodniczącą Zarządu Osiedla wybrana została 
p. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz. 
 
Uchwała nr I/3/III/2019 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 23 kwietnia 2019 r. stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
7D. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego 

i pozostałych członków Zarządu. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, zgodnie z którym w skład Zarządu Osiedla 
wchodzić będzie 2 zastępców Przewodniczącego oraz 4 członków. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr I/4/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 7). 
 
7E. Wybór zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz na swoich zastępców 
zaproponowała radną Sylwię Będzińską i radnego Romana Modrzyńskiego, natomiast na 
pozostałych członków Zarządu radnych: Joannę Ellmann, Wojciecha Kosiedowskiego, Beatę 
Szeszułę oraz Franciszka Sterczewskiego.  
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Po przeprowadzeniu głosowanie i ustaleniu jego wyników p. Klaudia Stecka odczytała 
protokół z tajnego głosowania.  
 
Zastępcami Przewodniczącego Zarządu zostali wybrani: 

• p. Sylwia Badzińska – 20 głosów ważnych 
• p. Roman Modrzyński – 20 głosów ważnych. 

 

Członkami Zarządu wybrani zostali:  
• p. Joanna Ellmann – 20 głosów ważnych 
• p. Wojciech Kosiedowski – 19 głosów ważnych 
• p. Franciszek Sterczewski – 20 głosów ważnych 
• p. Beata Szeszuła – 20 głosów ważnych. 

 
Uchwała nr I/5/III/2019 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 23 kwietnia 2019 r. stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
7F. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii 

oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym w związku z brakiem uwag                   
ze strony radnych, poddał go pod głosowanie. 
 



 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 
 
W wyniku głosowania uchwała nr I/6/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 9). 
 
7G. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji 

ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla przedstawił projekt uchwały wyznaczający przedstawicieli 
Osiedla do komisji w ramach konkursu Zielony Poznań. 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr I/7/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 10). 
 
7H. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do udziału 

w pracach grupy programowej Inkubatora Kultury Pire us. 
 
Przewodnicząca Zarządu odczytała projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał 
go pod głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr I/8/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 11). 
 
8. Wolne głosy i wnioski. 
 
Brak. 
 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 18:45. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                   (-) Andrzej Janowski 



 Proponowany porządek obrad 
 

PORZĄDEK OBRAD SESJI INAUGURACYJNEJ 
 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 
 

w dniu 23 kwietnia 2019 r. 
 
 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Odczytanie uchwały Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych  w sprawie 

stwierdzenia ważności przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r. wyborów do Rady 

Osiedla Św. Łazarz. 

3.   Ślubowanie członków Rady Osiedla i wręczenie zaświadczeń o wyborze. 

Treść ślubowania: 

 

„Ślubuję uroczyście jako radny Osiedla Św. Łazarz pracować dla dobra i pomyślności Osiedla 

i Miasta Poznania, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami Osiedla i jego 

mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy 

oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Osiedla”  

 

4.  Przedstawienie informacji o zasadach wyboru Przewodniczącego Rady.  

5.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

6.  Zgłaszanie i autoprezentacja kandydatów na Przewodniczącego Rady. 

7.  Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego Rady 

Osiedla.  

8.  Wolne głosy i wnioski. 

9.  Zamknięcie obrad sesji inauguracyjnej. 



 

LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR I 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 23 kwietnia 2019 r.  
L.P 

IMI Ę NAZWISKO  

1. BADZIŃSKA Sylwia obecna 

2. ELLMANN Joanna obecna 

3. HOFFMANN Agnieszka nieobecna 

4. JANOWSKI Andrzej Piotr obecny 

5. KOSIEDOWSKI Wojciech Bartosz obecny 

6. KOSZAL Dorota obecna 

7. KOWALCZYK Paweł obecny 

8. KRUPA Dawid obecny 

9. ŁUKARSKA Janina Urszula obecna 

10. MARCINIAK Damian obecny 

11. MICHALAK-PIETKIEWICZ Agnieszka 
Małgorzata 

obecna 

12. MODRZYŃSKI Roman obecny 

13. NARADOWSKI Tomasz Michał obecny 

14. NOWAK Maciej Kazimierz obecny 

15. PAKUŁA Marcin Marek obecny 

16. PAWELCZYK Szymon Bartosz obecny 

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 
 

 

 

 

 


