
Protokół 
XV sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z  15 lipca 2020 r. 
 

XV sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w Parku Kasprowicza. Rozpoczęcie obrad 
nastąpiło o godz. 18:30. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (15 osób obecnych) obrady XV 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 ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2021 rok. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski przedstawił proponowaną przez Wydział Oświaty 
listę zadań remontowych w placówkach oświatowych ze środków powierzonych na rok 2021, 
do której radni nie zgłosili zastrzeżeń. Przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XV/95/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie zadań 

jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2021 rok. 
 

Przewodniczący Andrzej Janowski wyjaśnił pokrótce zasady przystąpienia do tzw. konkursu 
grantowego, po czym odczytał projekt uchwały zakładający zgłoszenie do konkursu zadania 
pn. „Zielony Park na Dolnym Łazarzu – zagospodarowanie zielenią i małą architektur ą 
terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza w Poznaniu”. 
Zgodnie z treścią uchwały wkład własny Osiedla wyniesie 130 tys. zł, który zostanie 
przewidziany w planie wydatków Osiedla na rok 2021. 
 
Radni nie wnieśli uwag do uchwały, przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XV/96/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 



 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o likwidację Rejonu 

Targowe. 
 

Prowadzący obrady zreferował wniosek do Rady Miasta o likwidację Rejonu Targowe, 
który stanowi integralną część Osiedla i obecnie ma znaczenie wyłącznie historyczne. 
Jego istnienie nie ma uzasadnienia przestrzennego (np. granica rejonu rozdziela zabytkowy 
kwartał zabudowy Johow-Gelände) ani społecznego, gdyż mieszkańcy ww. obszaru 
identyfikują się z Osiedlem św. Łazarz. Ponadto Rada podejmuje uchwały i tworzy budżet dla 
całego obszaru osiedla. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, w związku z czym Przewodniczący rozpoczął 
głosowanie. 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XV/97/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania 

przedogródków na ul. Załęże.  
 

Przewodniczący Rady omówił projekt zagospodarowania przedogródków na ul. Załęże 
przesłany przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Projekt ten został też już 
wcześniej rozesłany do wszystkich radnych i żaden z nich nie zgłosił do niego uwag, wobec 
czego Zarząd zaproponował podjęcie uchwały pozytywnie opiniującej. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 15,  przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XV/98/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o włączenie 

zamkniętego terenu Przedszkola nr 32 znajdującego się na terenie parku do Parku 
Kasprowicza. 

 
Prowadzący obrady wyjaśnił, że teren o którym mowa w tytule uchwały, to teren, na który 
planowano przenieść kolektyw Kąpielisko w związku z planami budowy toru wrotkarskiego, 
a który ostatecznie został przekazany w zarząd Przedszkolu nr 32.  Teren jest ogrodzony, 
zamknięty i nieużywany przez placówkę. W związku z tym pomysł, aby włączyć go do Parku 
Kasprowicza i udostępnić mieszkańcom.  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag. 
 
 



 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 14,  przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 
 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XV/99/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 7). 
 
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o udostępnienie 

terenu parkingu od strony ul. Reymonta mieszkańcom posiadającym abonament 
mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania po jej uruchomieniu.  

 
 
Projekt uchwały przedstawił prowadzący obrady.  
 
Parking przy ul. Reymonta, to teren nieużywany, na którym w grudniu ubiegłego roku Rada 
proponowała umiejscowienie krytej pływalni w Parku Kasprowicza. Ostatecznie Miasto 
propozycję tę odrzuciło, w związku z czym Rada wnioskuje, aby parking ten, po wdrożeniu 
Strefy Płatnego Parkowania, został udostępniony mieszkańcom, tak jak w przypadku 
parkingu na Chwaliszewie, na terenie Osiedla Stare Miasto. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 15,  przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XV/100/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 8). 
 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski poinformował o; 
- rozpoczęciu prac związanych z przebudową ul. Jarochowskiego; 
- przebiegu prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej; 
- planowanym podpisaniu umowy z wykonawcą wdrożenia Strefy Płatnego Parkowania na 
Łazarzu. 
 
Wyjaśnił też, że Przewodnicząca Zarządu nie pojawiła się na sesji, ponieważ bierze udział 
w posiedzeniu komisji ds. ewaluacji i reformy Osiedli. 
 
Radny Roman Modrzyński poinformował o rozpoczęciu cyklu spotkań integracyjnych dla 
seniorów finansowanym ze środków Rady Osiedli. W programie przewidziane są 
m.in.: warsztaty decoupage’u, wizyta w Palmiarni, czy treningi pamięci.  
 
Radna Sylwia Badzińska powiadomiła o zakończeniu prac komisji ds. oceny wniosków 
złożonych w ramach konkursu „Zielony Poznań”. 
 



Z kolei radna Joanna Ellmann poinformowała o zajęciach sportowych, które również są 
finansowane ze środków sportowych i będą odbywać się w środy i soboty do końca września 
na terenie Parku Kasprowicza. 
 
 
10. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:10. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                    (-) Andrzej Janowski 



 
Przewodniczący                   Poznań, 14 lipca 2020 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
 

W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XV sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 
15 lipca 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 ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2021 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2021 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania  o likwidację Rejonu 

Targowe. 

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania przedogródków 

na ul. Załęże. 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o włączenie 

zamkniętego terenu Przedszkola nr 32 znajdującego się na terenie parku do Parku 

Kasprowicza. 

8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o udostępnienie 

terenu parkingu od strony ul. Reymonta mieszkańcom posiadającym abonament 

mieszkańca SPP po uruchomieniu SPP. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
           (-) Andrzej Janowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli 
Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana 
dane osobowe przetwarzane są 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. Przebieg sesji może być rejestrowany na 
nośniku informacji. 
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, 
sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - 
usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 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.  
Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod 
adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html 
 
 
 
 
 



LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR XV 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 15 lipca 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 nieobecny 

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 obecny 

16. PAWELCZYK Szymon Bartosz obecny 

17. SKURZYŃSKI Jakub Marcin nieobecny 

18. SMIRNOW Amadeusz Piotr obecny 

19. STECKA Klaudia Iwona nieobecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech nieobecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 

 

 


