
 
Protokół 

XXXII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
z  24 listopada 2021 r. 

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

środków porozumiewania się na odległość. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:40. 

 
 Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (17 osób obecnych) obrady XXXII 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.  
 

 Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
i zaproponował jego rozszerzenie o punkt: 
6a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru sprzedaży nieruchomości miejskiej 
położonej przy ul. Jana Matejki. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 14, przeciw – 1, wstrzymało się – 2. 

 
W związku z wzięciem udziału w głosowaniu kilku gości uczestniczących w sesji, 
Przewodniczący Rady zarządził ponowne głosowanie, tym razem imienne. 
 
Godz. 18:47 – do sesji dołączył radny Amadeusz Smirnow. Od tej pory w obradach brało 
udział 18 osób. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
 

O zmianę porządku obrad zawnioskowała również Przewodnicząca Zarządu Agnieszka 
Michalak-Pietkiewicz, która zaproponowała wykreślenie punktu 10: Projekt uchwały 
w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 r. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 3,  przeciw – 12, wstrzymało się – 3. 

 
W głosowaniu ponownie wziął udział jeden z gości, wobec czego Przewodniczący Rady 
powtórzył głosowanie poprzez głosowanie imienne. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 3,  przeciw – 12, wstrzymało się – 3. 

 



Przed przejściem do kolejnego punktu, Przewodniczący Rady udzielił głosu Joannie 
Nawrockiej-Rohnka, która przekazała radnym informacje dotyczące działalności Centrum 
PISOP. 
 
 
 Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie 

w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej działki położonej na terenie skweru 
im. F. Focha. 
 

Przewodniczący Rady Andrzej Janowski wyświetlił projekt uchwały i odczytał jej treść. 
Radni nie wnieśli uwag.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/196/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
 
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji 

w 2022 r. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił pismo Zarządu Zieleni Miejskiej, w którym ten 
poinformował o pozostałych środkach na zadaniu „Utrzymanie obiektów będących 
w administracji ZZM, na terenie działania Rady Osiedla Św. Łazarz”. 
Jednostka zaproponowała, aby oszczędności w wysokości 13 528,77 zł przesunąć na rok 2022 
na zadanie „Zagospodarowanie terenów zieleni”. 
 
Przewodniczący odczytał treść uchwały, do której radni nie wnieśli uwag. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/197/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola 44 na 
2021 rok. 

 
Przewodniczący Rady przedstawił prośbę dyrektor Przedszkola nr 44 o zmianę przeznaczenia 
środków celowych ujętych w planie finansowym placówki na 2021 rok, w wysokości 
10 000 zł, z zadania „Remont tarasu”, na zadanie „Malowanie głównej klatki schodowej”. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/198/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 



6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu na 
ul. Hetmańskiej na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta. 

 
Przewodniczący Rady przypomniał o przesłanym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu 
projekcie zmiany organizacji ruchu na ul. Hetmańskiej, na odcinku od ul. Kasprzaka do 
ul. Reymonta, która polegać ma głównie na częściowym przesunięciu parkowania na jezdnię, 
zachowaniu możliwości parkowania wzdłuż jezdni, zachowania dwóch pasów ruchu oraz 
zabezpieczenie obszarów skrzyżowań i przejść dla pieszych. 
 
Przewodniczący wyświetlił projekt uchwały  pozytywnie opiniującej i odczytał jej treść.  
 
Następnie głos zabrał radny Maciej Nowak, który przez kilka lat zabiegał o zmiany na 
ul. Hetmańskiej. Radny wyraził poparcie dla proponowanego projektu. Projekt poparł także 
radny Szymon Pawelczyk. 
 
Przewodniczący udzielił głosu również Aleksandrze Orchowskiej, prowadzącej przy 
ul. Hetmańskiej fundację na rzecz osób z niepełnosprawnościami, którą ucieszyło 
pozostawienie możliwości parkowania przy ulicy. Korzystając z okazji, mówczyni poprosiła 
Radę o wsparcie w staraniach o utworzenie miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób 
niepełnosprawnych w najbliższej okolicy siedziby fundacji 
Przewodniczący wyjaśnił, że utworzenie koperty dla osób niepełnosprawnych na 
ul. Hetmańskiej niestety nie jest możliwe ze względu na jej ustawowe wymiary, jednak 
można by postarać się o kopertę na innej pobliskiej ulicy, np. na ul. Jarochowskiego. 
 
Pozostali radni nie zabrali głosu w dyskusji, w związku z czym Przewodniczący zarządził 
głosowanie. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/199/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
 
6a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości położonej 

przy ul. Jana Matejki. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że działka, której dotyczy uchwała, to wąska działka leżąca 
między murem kościoła Św. Anny a Zieloną Perłą. 
Radna Joanna Ellmann uzupełniła, że działkę ma nabyć inwestor, który podjął się 
rewitalizacji budynku Zielonej Perły. Przedmiotowy teren w przyszłości również ma zostać 
zrewitalizowany i udostępniony mieszkańcom. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/200/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 7). 
 



7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o objęcie 
północnej strony ul. Hetmańskiej, na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta, 
Strefą Płatnego Parkowania. 

 
Przewodniczący wyjaśnił, że uchwała dotyczy tego samego odcinka ul. Hetmańskiej, 
co wcześniejsza uchwała dot. zmiany organizacji ruchu. Obecnie granica Strefa Płatnego 
Parkowania biegnie wzdłuż ul. Hetmańskiej, ale jej nie obejmuje, w następstwie czego pełni 
rolę parkingu buforowego, co z kolei znacząco utrudnia mieszkańcom zaparkowanie 
pojazdów oraz wpływa na brak rotacji aut w dzień.  
 
Przewodniczący wyświetlił projekt uchwały, radni nie wnieśli uwag, w związku z czym 
przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/201/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 8). 
 
 
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania 

o zaprojektowanie i budowę budynku Centrum Sztuk Walki na części działki 
nr 20/89 przy ul. Reymonta. 
 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały, zgodnie z którym Rada wnioskuje o budowę 
Centrum Sztuk Walki na działce przy ul. Reymonta, na której funkcjonuje obecnie parking 
Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. W ocenie Rady Osiedla jest to lokalizacja lepsza 
niż proponowana wcześniej przez Miasto - po drugiej stronie ul. Reymonta, na obszarze 
ogródków działkowych, co wiązałoby się z likwidacją terenów zieleni. 
Ponadto, zlokalizowanie obiektu w proponowanym przez Radę miejscu, stanowiłoby 
pewnego rodzaju rekompensatę za utracony tor łuczniczy KS “Surma”. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/202/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 9). 
 
 
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie 

zagospodarowania zieleni przyulicznej na rok 2022. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag. 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 



W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/203/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 10). 
 
 
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 r. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Radni nie zgłosili uwag. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/204/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 11). 
 
 
11. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia apelu Partnerstwa 

Jeżyckiego do Władz Miasta Poznania z prośbą o sfinansowanie powstania Łaźni 
miejskiej dla osób w kryzysie bezdomności. 

 
Przewodniczący Rady wyświetlił projekt uchwały w sprawie poparcia inicjatywy Partnerstwa 
Jeżyckiego. Radni nie wnieśli uwag, rozpoczęto głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 15, przeciw – 3, wstrzymało się – 0. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/205/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 12). 
 
12. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

Przewodniczący wyświetlił projekt uchwały przyznającej radnym diety za październik 
i listopad br. Radna Sylwia Badzińska poinformowała, że 150 zł z jej diety zostanie 
przeznaczone na zakup słodkich upominków dla uczestników konkursu „Zielony Poznań”. 
 

19:55 – sesję opuścił radny Amadeusz Smirnow. Od tej pory w obradach brało udział 
17 osób. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXII/206/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 13). 
 

 
13. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodnicząca Zarządu przypomniała o spotkaniu dot. Studium Miasta Poznania 
i poinformowała o planowanym spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej, 
które dotyczyć ma zadań realizowanych przez jednostkę. 
 



Radna Beata Szeszuła podziękowała radnym zaangażowanym w przygotowanie materiałów 
do ostatniego numeru gazetki osiedlowej oraz jego dystrybucję. 
 
14. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20:05. 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                       (-) Andrzej Janowski 
 



Przewodniczący       Poznań, 17 listopada 2021 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
 

Na podstawie § 27 ust. 1 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 
 

XXXII sesję Rady Osiedla Św. Łazarz, 

która odbędzie się 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 18:30 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość: 

 

 https://poznan-pl.zoom.us/j/82540436828 
 
 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie 

w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej działki położonej na terenie skweru 

im. F. Focha. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji 

w 2022 r. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola 44 na 

2021 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu na 

ul. Hetmańskiej na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta. 

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

północnej strony ul. Hetmańskiej, na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta, 

Strefą Płatnego Parkowania. 

8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania 

o zaprojektowanie i budowę budynku Centrum Sztuk Walki na części działki nr 20/89 

przy ul. Reymonta. 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie 

zagospodarowania zieleni przyulicznej na rok 2022. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 r. 



11. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia apelu Partnerstwa 

Jeżyckiego do Władz Miasta Poznania z prośbą o sfinansowanie powstania Łaźni 

miejskiej dla osób w kryzysie bezdomności. 

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

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. 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:  
a) 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, 

b) 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. Obrady sesji Rad Osiedli są transmitowane on-line w serwisie internetowym YouTube. 
6. 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.  

7. 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. 

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

9. 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.  

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

11. W związku ze zdalnym trybem obradowania Rady Osiedla, do którego 
wykorzystywany jest program ZOOM dostarczony przez Zoom Video Communications, 
Inc oraz transmisją obrad na serwisie YouTube, którego właścicielem jest Google LLC, 
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). 

12. 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 oraz Google LLC znajduje się w Politykach Prywatności ww. 
podmiotów: Polityka Prywatności Zoom (https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-
o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-
przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-
osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-
rady-osiedli,101030.html), Polityka prywatności Google LLC 
(https://policies.google.com/privacy). 

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

14. 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 OBECNOŚCI NA SESJI NR XXXII 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 24 listopada 2021 r.  

 

 
L.P IMIĘ 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 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 

 



 


