
Protokół 
XX sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z  15 grudnia 2020 r. 
 
XX sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w trybie zdalnym 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 (17 osób obecnych) obrady XX sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Janowski. Lista obecności radnych stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano Joannę Smoczyńską – 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 zmiany projektu planu wydatków Osiedla na 2021 r. 
 
Przewodniczący Rady wyświetlił projekt uchwały na ekranie i poprosił o zabranie głosu 
Przewodniczącą Zarządu Agnieszkę Michalak-Pietkiewicz, która wyjaśniła, że zadanie 
„Utrzymanie boiska i pl. zabaw przy ul. Dmowskiego” zostało w projekcie planu wydatków 
przekazane do realizacji Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, 
który zajmuje się utrzymaniem terenów przekazanych osiedlom. Rada podjęła jednak decyzję, 
aby ostatecznie zadanie powierzyć Zarządowi Zieleni Miejskiej, który dotychczas nadzorował 
utrzymanie terenu przy ul. Dmowskiego.  
 
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag, 
przystąpiono do głosowania. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XX/126/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Projekt uchwały w ustalenia ramowego harmonogramu sesji Rady Osiedla oraz 
harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2021. 
 

Prowadzący obrady wyświetlił projekt uchwały z proponowanymi datami sesji Rady 
i dyżurów radnych w 2021 r.   
 
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym rozpoczęto głosowanie. 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XX/127/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy ul. Dolna Głogowska. 
 
Przewodniczący Andrzej Janowski podkreślił, że przekazana przez firmę DROMOST 
dokumentacja to tylko koncepcja budowy ul. Dolnej Głogowskiej. Jej stworzenie nie oznacza, 
że nowa ulica powstanie w najbliższym czasie, ponieważ nie zaplanowano jeszcze na ten cel 
środków ani w budżecie Miasta, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 
Rada otrzymała do zaopiniowania dwa warianty koncepcji budowy ul. Dolnej Głogowskiej, 
z czego pierwszy z nich zakłada ulicę z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, na odcinku od 
ul. Hetmańskiej do ul. Głogowskiej, na wysokości wjazdu na trasę PST, a drugi – ul. Dolną 
Głogowską z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i miejscem pod tory tramwajowe. 
Przewodniczący wyświetlił oba warianty na ekranie i omówił szczegółowo każdy z nich, 
po czym odczytał projekt uchwały przygotowany przez Zarząd Osiedla, zgodnie z którym 
pozytywnie zaopiniowany ma zostać wariant II koncepcji.  
 
Godz. 18:55 – do sesji dołączył radny Jakub Skurzyński. Od tej pory w obradach brało udział 
18 osób. 
 
Radna Beata Szeszuła wyraziła swoje poparcie dla przestawionego projektu uchwały, 
podkreślając jednocześnie jak ważny dla tak dużego obszaru jak Wolne Tory jest dostęp do 
linii tramwajowej, co umożliwi mieszkańcom korzystanie z transportu publicznego, 
a ograniczy ruch samochodowy.  
 
Ze zdaniem przedmówczyni zgodził się radny Amadeusz Smirnow, który zaznaczył, 
że utworzenie drogi z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, oznaczałoby większą ilość 
samochodów wtłaczanych I ramę komunikacyjną, co byłoby niezgodne ze Strategią Rozwoju 
Miasta.  
 
Pozostali radnych nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 
 
 
 
 



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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XX/128/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania 

o wprowadzenie kar za niszczenie zieleni na terenie inwestycji prowadzonych przez 
Miasto Poznań. 

 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu radną Beatę Szeszułę, która przedstawiła projekt 
uchwały. Radna wyjaśniła, że uchwała jest wynikiem zniszczeń zieleni do jakich doszło 
podczas przebudowy ul. Jarochowskiego. Wykonawcy nie można jednak ukarać, 
ponieważ w umowie zabrakło odpowiednich zapisów. W projekcie uchwały wnioskuje się 
więc do Prezydenta Miasta o ujęcie w umowach, zawieranych z wykonawcami przy 
kolejnych inwestycjach prowadzonych przez Miasto, kar finansowych za zniszczenie zastanej 
zieleni, w tym gruntów. 
 
Głos zabrał też uczestniczący w sesji Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, Kacper 
Nowicki, który jako mieszkaniec Łazarza obserwował prace na ul. Jarochowskiego i uważa, 
że przedstawiony wniosek o stosowanie kar za niszczenie zieleni jest bardzo potrzebny. Gość 
dodał, że do podobnych sytuacji dochodzi też często podczas prac prowadzonych na terenach 
placówek oświatowych.  
 
Prowadzący obrady wyświetlił i odczytał projekt uchwały, po czym w związku z brakiem 
uwag rozpoczął głosowanie. 
 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XX/129/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
 
7. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski poinformował o: 
- udostępnionym na stronie Zarządu Dróg Miejskich harmonogramie wdrażania Strefy 
Płatnego Parkowania. Obecnie prowadzone są prace na ul. Niegolewskich, następnie 
przeniosą się na ul. Małeckiego; 
- zakończeniu prac związanych z zagospodarowaniem zielenią pasa drogowego 
w ul. Stablewskiego, na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Kasprzaka; 
- trwającym wprowadzaniu zieleni w pasie drogowym i zmian w parkowaniu na 
ul. Niegolewskich, na odcinku o ul. Jarochowskiego do ul. Głogowskiej. 
 



Radna Klaudia Stecka poprosiła osoby piszące artykuły do ostatniego numeru gazetki 
osiedlowej, o przesłanie ich do 19 grudnia. 
 
 
8. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:50. 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                         Andrzej Janowski 
 
 



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

W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XX sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 
15 grudnia 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 zmiany projektu planu wydatków Osiedla na 2021 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu sesji Rady oraz 

harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w 2021 roku. 

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy ul. Dolna Głogowska. 

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

za zniszczenia zieleni dokonane podczas prac drogowych. 

7. Wolne głosy i wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
           (-) Andrzej Janowski 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR XX 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 15 grudnia 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 nieobecna 

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 

 

 


