
 
Protokół 

XXVI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
z  7 czerwca 2021 r. 

 
XXVI sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:35. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (13 osób obecnych) obrady XXVI 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 wniosku do Wydziału Kultury o dokonanie zmian 

w planie finansowym na 2021 rok. 
 
Przewodniczący Rady wyświetlił odczytał jej treść i udzielił głosu Przewodniczącej Zarządu 
Agnieszce Michalak-Pietkiewicz.  
 
Przewodnicząca wyjaśniła, że środki, które zostały zaplanowane na obchody Dni Łazarza nie 
zostaną wydane ze względu na odwołanie imprezy. W związku z tym propozycja, 
aby przenieść je na zadanie „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla”. 
 
Radna Sylwia Badzińska poinformowała, że pojawił się pomysł, aby przeniesione środki 
przeznaczyć na organizację imprezy z okazji zakończenia lata na skwerze Eki z Małeki. 
 

 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, przystąpiono do głosowania. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVI/159/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
 
 
 



4. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Jeżyckie Centrum 
Kultury i Inicjatyw Społecznych w zakresie realizacji zadania „Obchody 
65. rocznicy Czerwca '56 (konkurs grantowy)”. 

 
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i poprosił o zabranie głosu radnego 
Romana Modrzyńskiego. 
 
Radny wyjaśnił, że do Rady zwróciło się Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury 
i Inicjatyw Społecznych z prośbą o rekomendację projektu pn. „Łazarski Czerwiec ‘56”. 
Projekt ten zakłada organizację inscenizacji grupy rekonstrukcyjnej poświęconej osobie 
Janusza Kolasy, wystawę poświęconą wypadkom Czerwca ’56 oraz wycieczkę 
z przewodnikiem PTTK „Śladami Poznańskiego Czerwca ‘56”.  Wszystkie wydarzenia 
odbędą się 26 czerwca. 
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uwag, z związku z czym Przewodniczący zarządził 
głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVI/160/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
6. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Roman Modrzyński poinformował o wydarzeniu „Łazarskie śniadanie przy wspólnym 
stole”, które odbyło się w Parku Wilsona i zostało zorganizowane w ramach środków 
przekazanych przez Radę na dofinansowanie inicjatyw oddolnych koordynowanych przez 
Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych Łazanka. 
 
7. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 18:50. 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                        (-) Andrzej Janowski 
 



Przewodniczący                      Poznań, 7 czerwca 2021 
r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
 

Na podstawie § 24 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania  
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz 

zwołuję 
 

XXVI sesję Rady Osiedla Św. Łazarz, 

która odbędzie się 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:30 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość: 

 

 https://poznan-pl.zoom.us/j/81814559560 
 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Kultury o dokonanie zmian w planie 

finansowym na 2021 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Jeżyckie Centrum 

Kultury i Inicjatyw Społecznych w zakresie realizacji zadania „Obchody 65. rocznicy 

Czerwca '56 (konkurs grantowy)”. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Zamknięcie sesji. 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
  (-) Andrzej Janowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji Rady Osiedli 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej 
RODO) 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 (IOD), 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 osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c, e RODO w jednym lub w kilku z 

poniżej określonych celów:  
wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami 

prawa (art. 18 i 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz uchwały 
Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli – jednostek 
pomocniczych Miasta Poznania, numery LXXVI/1113-1154/V/2010) - zapewnienie jawności i 
dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, w tym  sporządzenie protokołów z 
przebiegu sesji, 

wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej i art. 15zzx ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – zapewnienie transmisji 
audiowizualnej lub teleinformatycznej z posiedzeń organów. 

4. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych może obejmować: imię,  nazwisko, e-mail, 
wizerunek, barwa głosu oraz inne kategorie danych, które uczestnik w trakcie obrad sesji Rad Osiedli może 
przekazać Administratorowi. 

5. 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.  

6. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na 
zasadach i w granicach określonych w rozdziale III RODO. 

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

8. Podanie danych osobowych przez mieszkańców jest dobrowolne. Zakres udostępnianych Administratorowi 
danych wynika m.in. z konfiguracji systemu wykorzystywanego do obsługi sesji Rad Osiedli (sterowanie 
mikrofonem i kamerą), jaką zastosuje osoba, której dane dotyczą tj. uczestnik zdalnej sesji. Natomiast przez 
radnych osiedlowych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w sesji zdalnej Rady 
Osiedla.  

9. Przebieg obrad sesji Rad Osiedli jest rejestrowany na nośniku informacji przy użyciu systemu 
wykorzystywanego do obsługi sesji Rady Osiedli. 

10. W związku ze zdalnym trybem obradowania Rady Osiedla, do którego wykorzystywany jest program 
ZOOM dostarczony przez Zoom Video Communications, Inc  Pani/Pana dane osobowe przekazywane są do 
państwa trzeciego będącego poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie art. 46 ust. 
2 lit. c) RODO (standardowe klauzule umowne). 

11. W związku z tym, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji 
wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez 
Tarczę Prywatności UE-USA, Administrator danych osobowych wdrożył dodatkowe zabezpieczenia celem 
ich ochrony. Szczegółów w tym zakresie udziela IOD. Więcej informacji nt. przetwarzania danych 
osobowych przez Zoom Video Communications, Inc  znajduje się w Polityce Prywatności Zoom (załącznik 
poniżej). 



12. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

13. Odbiorcami Pani / Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą 
informatyczną Administratora. 

 
 



LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR XXVI 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 7 czerwca 2021 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 nieobecna 

7. KOWALCZYK Paweł obecny 

8. KRUPA Dawid nieobecny 

9. ŁUKARSKA Janina Urszula nieobecna 

10. MARCINIAK Damian obecny 

11. MICHALAK-PIETKIEWICZ Agnieszka 
Małgorzata 

obecna 

12. MODRZYŃSKI Roman obecny 

13. NARADOWSKI Tomasz Michał nieobecny 

14. NOWAK Maciej Kazimierz nieobecny 

15. PAKUŁA Marcin Marek obecny 

16. PAWELCZYK Szymon Bartosz nieobecny 

17. SKURZYŃSKI Jakub Marcin nieobecny 

18. SMIRNOW Amadeusz Piotr obecny 

19. STECKA Klaudia Iwona obecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech obecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 

 

 



 


