
Protokół 
XIV sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z  17 czerwca 2020 r. 
 
XIV sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania 

się na odległość. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:30. 
 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (19 osób obecnych) obrady XIV sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Janowski. 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 zaopiniowania sprzedaży lodów z wózka rowerowego 

w Parku Kasprowicza. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski poinformował, że o zaopiniowanie sprzedaży lodów 
z wózka rowerowego w Parku Kasprowicza, zwrócił się do Rady Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Prowadzący obrady wyświetlił na ekranie treść pisma oraz zdjęcie przedstawiające wózek, 
z którego miałaby być prowadzona sprzedaż.  
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały pozytywnie opiniującej. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu, przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XIV/88/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wydzierżawienia terenu przyległego do 

pawilonu handlowego w Parku Kasprowicza. 
 

Przewodniczący Andrzej Janowski wyjaśnił, że Zarząd Zieleni Miejskiej przekazał do 
zaopiniowania kolejny wniosek, dotyczący tym razem wydzierżawienia terenu przyległego do 
pawilonu handlowego znajdującego się w Parku Kasprowicza przy ul. Jarochowskiego. 
Pawilon handlowy został wynajęty pod kawiarnię, a jego najemca chciałby dodatkowo 
postawić przy nim drewniany taras, na którym miałyby znaleźć się stoliki dla gości. 
Na ekranie została wyświetlona wizualizacja przedstawiająca planowany ogródek. 
 
Godz. 18:50 – do sesji dołączył radny Jakub Skurzyński. Od tej pory w obradach brało udział 
20 osób. 
 
 



Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XIV/89/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie lokalizacji kawiarni mobilnej 

w Parku Wilsona. 
 

Prowadzący obrady zreferował wniosek firmy Bike Cafe, proszącej o opinię w sprawie 
lokalizacji kawiarni mobilnej w Parku Wilsona. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały 
pozytywnie opiniującej, ale podkreślił, że ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do 
zarządcy parku, czyli Palmiarni Poznańskiej.  
 
Radny Roman Modrzyński wyraził obawę, że wydanie pozytywnej opinii dla jednego 
podmiotu, może skutkować kolejnymi wnioskami przedsiębiorców, którzy chcieliby 
prowadzić działalność na terenie parku i to niekoniecznie taką, która byłaby odpowiednia dla 
tego miejsca. 
 
Radny Wojciech Kosiedowski przedstawił z kolei zebrane przez siebie opinie 
przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną w okolicy parku. Część z nich 
obawia się konkurencji, jaką może dla nich stanowić mobilna kawiarnia.  
 
Radni nie wnieśli uwag do treści uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad 
przygotowanym projektem. 
 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XIV/90/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie 

działań mających na celu utworzenie programu dofinansowania systemów małej 
retencji. 
 

O zreferowanie projektu uchwały poproszona została radna Sylwia Badzińska.  
 
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym Przewodniczący rozpoczął głosowanie. 
 

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

 
 
 



W wyniku głosowania uchwała nr XIV/91/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do miejskich jednostek organizacyjnych 

o wyegzekwowanie przestrzegania ciszy nocnej podczas wydarzeń organizowanych 
przez Nocny Targ Towarzyski w sezonie letnim na terenie działek przy 
ul. Kolejowej. 

 
Prowadzący obrady udzielił głosu Przewodniczącej Zarządu Agnieszce Michalak-
Pietkiewicz, która wyjaśniła, że następna uchwała związana jest z powracającym corocznie 
problemem nieprzestrzegania ciszy nocnej przez organizatorów wydarzeń na terenie Nocnego 
Targu Towarzyskiego przy ul. Kolejowej.  
Skarżą się szczególnie mieszkańcy budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
Nocnego Targu. W ubiegłym roku udało się wypracować z właścicielami rozwiązania, 
które pomogły ograniczyć hałas, szczególnie w godzinach nocnych, jednak w tym roku 
sytuacja ponownie uległa pogorszeniu i do Rady trafiają kolejne zgłoszenia z prośbą 
o interwencję. Ponadto, problemem są też śmieci zalegające nie tylko w okolicy Nocnego 
Targu, ale również przy znajdujących się w pobliżu sklepach, w których można kupić 
alkohol. Stąd projekt uchwały, w którym Rada zwraca się z wnioskiem do miejskich 
jednostek organizacyjnych o podjęcie działań, które pomogą w uporaniu się z problemem.  
 
Radny Damian Marciniak zaproponował, aby zapis o zapewnienie porządku i czystości 
w okolicy Nocnego Targu Towarzyskiego pojawił się nie tylko w uzasadnieniu uchwały, 
ale również w § 1. Poprosił  też o dopisanie do tekstu uchwały zapisu dotyczącego 
egzekwowania prawidłowego parkowania pojazdów. 
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag, w związku z czym Przewodniczący poprosił o zagłosowanie 
nad zgłoszoną poprawką. 
 

Głosowanie nad poprawką do projektu uchwały: 
Za – 19,  przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 
Następnie rozpoczęto głosowanie nad całością uchwały. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 18,  przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XIV/92/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 7). 
 
8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie zmniejszenia środków wolnych 

dla jednostek pomocniczych w planie budżetu miasta na rok 2021. 
 
Przewodniczący oddał głos radnej Beacie Szeszule, która przedstawiła projekt uchwały, 
w której Rada wyraża swój sprzeciw wobec zmniejszenia planów wydatków poznańskich 
osiedli na rok 2021 i proponuje, aby Miasto szukało oszczędności w tzw. konkursie 
grantowym, w ramach którego środki trafiają tylko do części osiedli.  



Radna zreferowała też przebieg komisji Rady Miasta Poznania, podczas której omawiano trzy 
propozycje dotyczące oszczędności w środkach przekazywanych radom osiedli. Pierwsza 
z nich zakładała obniżenie budżetów jednostek pomocniczych o 20-30 %, druga – zgłoszona 
przez radnego Łukasza Kapustkę – rezygnację z organizacji konkursu grantowego, na który 
zaplanowano 5 mln zł, natomiast trzecia – zgłoszona przez radnego Filipa Olszaka – 
sugerowała zmniejszenie środków przeznaczonych na konkurs grantowy i środków wolnych 
dla osiedli po równo o 2,5 mln zł. Radni miejscy zarekomendowali propozycję radnego Filipa 
Olszaka, zgodnie z którą środki dla Rady Osiedla Św. Łazarz w przyszłym roku będą 
mniejsze o 10-15%.  
 
W związku z powyższym oraz znaczącym zmniejszeniem środków powierzonych na remonty 
miejskich dróg i chodników na terenie Osiedla, w treści uchwały Rada proponuje, 
aby przychylić się do propozycji radnego Łukasza Kapustki i zrezygnować z organizacji 
konkursu grantowego, pozostawiając tym samym budżety osiedli bez zmian. 
 
Radni nie wnieśli uwag do treści uchwały, Przewodniczący rozpoczął głosowanie. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XIV/93/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 8). 
 
 
9. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodniczący wyświetlił na ekranie projekt uchwały przygotowany przez Zarząd Osiedla, 
który został też rozesłany wcześniej do wszystkich radnych. 
 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XIV/94/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 9). 
 
 
10. Wolne głosy i wnioski. 

 
Radna Beata Szeszuła poinformowała o zbliżających się konsultacjach dot. zagospodarowania 
skweru Eki z Małeki.   
 
Radny Roman Modrzyński poinformował o planowanej przez Stowarzyszenie Wirtualny 
Łazarz wystawie, poświęconej ofiarom wydarzeń czerwca ’56.  
 
Radny Franciszek Sterczewski opowiedział o spotkaniu z kupcami działającymi na Rynku 
Łazarskim oraz przedstawicielami spółki Targowiska, dotyczącym podwyżek za wywóz 
śmieci z tymczasowego targowiska. Radny poinformował też o zbliżającym się kolejnym 



spotkaniu w tym temacie i poprosił o udział w nim jeszcze jednego przedstawiciela Rady. 
Chęć udziału w spotkaniu wyraziła radna Sylwia Badzińska. 
 
Radny Wojciech Kosiedowski poinformował o: 
- akcji sprzątania Parku Kasprowicza; 
- możliwości składania wniosków do PBO 2021; 
- rozstrzygnięciu konkursu „Odmień swoje podwórko”, w ramach którego odnowionych 
zostanie aż 6 łazarskich podwórek. 
 
 
11. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20:00. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                    (-) Andrzej Janowski 



 
Przewodniczący                   Poznań, 17 czerwca 2020 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XIV sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 
17 czerwca 2020 r. o godz. 18:30, przedstawiam następujący porządek obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprzedaży lodów z wózka rowerowego w 

Parku Kasprowicza. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wydzierżawienia terenu przyległego do 

pawilonu handlowego w Parku Kasprowicza. 

5. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie  lokalizacji kawiarni mobilnej w 

Parku Wilsona  

6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie 

działań mających na celu utworzenie programu dofinansowania systemów małej 

retencji. 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do miejskich jednostek organizacyjnych 

o wyegzekwowanie przestrzegania ciszy nocnej podczas wydarzeń organizowanych 

przez Nocny Targ Towarzyski w sezonie letnim na terenie działek przy ul. Kolejowej.  

8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o niezmniejszanie 

środków wolnych dla jednostek pomocniczych w planie budżetu miasta na rok 2021. 

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

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
           (-) Andrzej Janowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla ucz estników sesji rad osiedli 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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, 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 będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z 
uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w 
sprawie uchwalenia statutów osiedli – jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest 
sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1429 ze zm.). 
Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji. Wykaz uchwał Rady Miasta 
Poznania w sprawie uchwalenie statutów poszczególnych osiedli jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej (https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html).  

4. 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. Przebieg sesji 
zarejestrowany na nośniku informacji będzie przechowywany przez 5 lat. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
• osoby te kwestionują prawidłowość danych 
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
9. W przypadku odbywania sesji lub podejmowania rozstrzygnięć, w tym uchwał z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (na podstawie z art. 15zzx ust. 1 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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.) Administrator przetwarza Pani/Pana 
dane osobowe np. imię i nazwisko, adres e-mail, wizerunek.   

10. W przypadku zdalnego trybu obradowania Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane 
do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Do zdalnego 
trybu obradowania rady osiedla jest wykorzystywany program ZOOM dostarczony przez Zoom 
Video Communications, Inc. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez  
Zoom Video Communications, Inc znajdzie Pani/Pan na stronie EU-U.S. and Swiss-U.S. 
Privacy Shield 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active) oraz 
stronie dostawcy (https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html). Ponadto, w 
przypadku transmisji obrad na serwisie YouTube Pani/Pana dane osobowe trafią do 
właściciela serwisu YouTube (tj. Google LLC) na zasadach określonych przez tego dostawcę 
(dostępne pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ oraz 
https://policies.google.com/privacy). 

 
 



LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR XIV 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 20 maja 2020 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 

 

 


