
 Protokół 
IV sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z 17 lipca 2019 r. 
 
IV sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie Rady w Zespole Szkół Gimnazjalno-

Licealnych przy ul. Wyspiańskiego 27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:35. 
 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (17 osób obecnych) obrady IV sesji Rady Osiedla Św. Łazarz otworzył 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski. Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych. 
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 
i zaproponował wykreślenie z niego punktu: 
 
7. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji stałej organizacji ruchu na 

drodze wewnętrznej mi ędzy ulicami Potworowskiego i Stablewskiego. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniujący 
przesłaną przez Zarząd Dróg Miejskich koncepcję organizacji ruchu na drodze wewnętrznej 
między ulicami Potworowskiego i Stablewskiego.  
 
Godz. 18:40 – do sesji dołączyła radna Dorota Koszal. Od tej pory w obradach brało udział 
18 osób. 
 
Radny Roman Modrzyński zwrócił uwagę na miejsce dla niepełnosprawnych istniejące na 
drodze, które nie zostało uwzględnione w projekcie.  
 
Przewodniczący wyjaśnił, że stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona 
najprawdopodobniej tylko przez zastosowanie odpowiednich znaków, wobec czego „koperta” 
nie powinna zostać zlikwidowana. 
 
Następnie głosu udzielono obecnemu na sesji mieszkańcowi, który podkreślił, że stała 
organizacja ruchu powinna zostać oznakowana w widoczny sposób, tak, aby samochody 
przejeżdżające się przedmiotową drogą wewnętrzną przestały poruszać się w obu kierunkach. 
Mieszkaniec zapytał również o możliwość postawienia znaku ograniczenia prędkości, jednak 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że droga w przyszłym roku zostanie objęta strefą Tempo 30. 
 
W związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 



Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr IV/29/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 3). 
 
 
4. Projekt uchwały w sprawie uwag do miejscowego projektu zagospodarowania 

przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej”.  
 
Przewodzący obradom poprosił o przedstawienie treści uchwały radnego Szymona 
Pawelczyka. 
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr IV/30/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 4). 
 
 
5.  Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych 

w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jak co roku konieczne jest wyznaczenie osoby, która 
będzie odpowiedzialna za wprowadzenie do systemu opinii Rady ws. projektów zgłoszonych 
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Do pełnienia tej funkcji zgłosił się radny 
Damian Marciniak.  
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
W wyniku głosowania uchwała nr IV/31/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 5). 
 
6. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Jeżyckie Centrum 

Kultury i Inicjatyw Społecznych w zakresie realizacji zadania „Wystawa mobilna – 
100 rocznica Powstania Wielkopolskiego”. 

 
Przewodniczący Andrzej Janowski oddał głos radnemu Romanowi Modrzyńskiemu, który 
przedstawił prośbę Jeżyckiego Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych o rekomendację 
Rady Osiedla w zakresie realizacji zadania „Wystawa mobilna – 100 rocznica Powstania 
Wielkopolskiego”. 
 
Radny wyjaśnił, iż mimo siedziby na terenie Jeżyc, stowarzyszenie od pewnego czasu działa 
również na Łazarzu. Tym razem, Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych 
chciałoby zorganizować w łazarskich placówkach oświatowych wystawę mobilną 
upamiętniającą 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Rekomendacja Rady Osiedla 
pomoże stowarzyszeniu podczas ubiegania się o ośrodki na ten cel z Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta.  



 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr IV/32/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 6). 
 
 
7. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Punkt został wycofany z porządku obrad. 
 
8. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Andrzej Janowski przekazał głos obecnym podczas sesji mieszkańcom 
ul. Głogowskiej, którzy poprosili Radę o interwencję w sprawie, postawionych pod ich 
posesjami, słupków blokujących dotychczasowe miejsca parkingowe.  
Przewodzący obradom wyjaśnił, że Zarząd Dróg Miejskich postawił słupki przy 
ul. Głogowskiej, ponieważ dotychczasowe parkowanie w przedmiotowym miejscu odbywało 
się nielegalnie. Dojazd do miejsc parkingowych od strony ulicy nie jest możliwy ze względu 
na wysoki krawężnik, natomiast dojeżdżanie do nich przez chodnik jest niezgodne z prawem 
i stanowi niebezpieczeństwo dla pieszych.  
 
Następnie radny Wojciech Kosiedowski poinformował o: 
- spotkaniu nt. współpracy z Centrami Inicjatyw Lokalnych; 
- organizowanych na terenie pływalni letniej w Parku Kasprowicza zajęciach dla dzieci 
finansowanych ze środków Rady Osiedla; 
- konferencji nt. finansowania ekologicznych projektów miastach, która odbędzie się 
w październiku; radny poprosił o zgłaszanie pytań, pomysłów, itp. 
 
Radna Klaudia Stecka poinformowała pozostałych radnych o spotkaniu w sprawie zmian 
regulaminu parku Wilsona. 
 
Radna Janina Łukarska przekazała z kolei pytanie mieszkańca dot. oświetlenia wybiegu dla 
psów w Parku Kasprowicza.  
 
Na koniec Przewodniczący przypomniał, że podczas kolejnej sesji uchwalony zostanie plan 
wydatków Osiedla na rok 2020, do którego nadal można składać wnioski.  
 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:30. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                     Andrzej Janowski 



Przewodniczący        Poznań, 16 lipca 2019 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

 
W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu IV sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 
17 lipca 2019 r. o godz. 18:30 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 zaopiniowania koncepcji stałej organizacji ruchu na 

drodze wewnętrznej między ulicami Potworowskiego i Stablewskiego. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowani przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej”. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych 

w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 

6. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Jeżyckie Centrum 

Kultury i Inicjatyw Społecznych w zakresie realizacji zadania „Wystawa mobilna – 

100 rocznica Powstania Wielkopolskiego”. 

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

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

           (-) Andrzej Janowski 
  



 

LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR IV 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 17 lipca 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 

nieobecna 

12. MODRZYŃSKI Roman obecny 

13. NARADOWSKI Tomasz Michał obecny 

14. NOWAK Maciej Kazimierz obecny 

15. PAKUŁA Marcin Marek nieobecny 

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 
 

 

 

 

 


