
 
Protokół 

XXXIV sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
z  15 grudnia 2021 r. 

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

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

 
 Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (16 osób obecnych) obrady XXXIV 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. 
 
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 r. 

 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy rozdysponowania pozostałej 
części rezerwy przeznaczonej w przyszłym roku na zadania tzw. miękkie. Zgodnie z treścią 
uchwały, proponuje się, aby 10 000 zł przekazać do Wydziału Kultury na organizację 
wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla, a pozostałe 5 836 zł  na zadanie 
„Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez 
organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla Św. Łazarz, 
połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora 
finansów publicznych” realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXIV/208/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu sesji Rady oraz 

harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2022. 
 
Przewodniczący Rady wyświetlił projekt uchwały i odczytał jej treść. 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

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

 



W wyniku głosowania uchwała nr XXXIV/209/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie upamiętnienie marszałka 

Ferdinanda Focha na skwerze jego imienia. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, w treści której, Rada wyraża swoje 
stanowisko w sprawie upamiętnienia marszałka Ferdinanda Focha na skwerze jego imienia. 
W opinii Rady, proponowana przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego forma 
upamiętnienia, stanowi pomnik, w związku z czym konieczne jest dochowanie procedury 
wskazanej w uchwale Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wznoszenia pomników na 
terenie Miasta Poznania.  
 
Godz. 18:46 – do sesji dołączył radny Amadeusz Smirnow. Od tej pory w obradach brało 
udział 17 osób. 
 
Następnie głos zabrał radny Roman Modrzyński, który wyjaśnił, że to on trafił do 
przedstawicieli towarzystwa, poszukując instytucji zainteresowanych współorganizacją 
obchodów 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W odpowiedzi towarzystwo 
przesłało propozycję ustawienia w centralnej części skweru cokołu, do którego 
przytwierdzona byłaby tablica - medalion z wizerunkiem F. Focha. 
 
Radna Sylwia Badzińska zapytała, czy takie inicjatywy, jak ta omawiana, są konsultowane 
z  mieszkańcami. 
Przewodniczący wyjaśnił, że jednym z etapów procedury dotyczącej ustawiania pomników 
jest debata publiczna, podczas której mieszkańcy mogą wypowiedzieć się  na temat danego 
przedsięwzięcia, jego formy, czy lokalizacji. 
 
W toku dyskusji nie zgłoszono uwag do treści uchwały, w związku z czym Przewodniczący 
zarządził głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 14, przeciw – 1, wstrzymało się – 2. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXIV/210/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie nazwania skweru imieniem Hermanna Kube. 
 
Przewodniczący przypomniał o otrzymanej od Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego 
GEOPOZ prośbie o opinie w sprawie nazwania skweru przy ul. Kolejowej i Hetmańskiej 
imieniem Hermanna Kube. Następnie przybliżył sylwetkę ogrodnika i projektanta, po czym 
otworzył dyskusję. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz wyraziła swoje poparcie dla 
pomysłu upamiętnienia Hermanna Kube, jednak zaproponowała, aby zastanowić się, 
czy omawiane miejsce jest do tego odpowiednie. Przewodnicząca zwróciła uwagę na duże 
zainteresowanie tematem w mediach społecznościowych, gdzie mieszkańcy sugerowali 
nazwanie skweru imieniem innych poznańskich ogrodników. Sama Przewodnicząca z kolei 



zaproponowała, aby skwer przy ul. Kolejowej i Hetmańskiej nazwać skwerem 
im. Ogrodników Miejskich, a na jego terenie posadzić kilka drzew, które nosiłyby nazwy 
ogrodników zaangażowanych w tworzenie terenów zielonych na terenie Łazarza.  
 
Radny Wojciech Kosiedowski wyraził wątpliwość co do nazywania miejsc publicznych 
imieniem osoby, który była urzędnikiem miejskim i nie ma pewności co do tego, czy jej 
dokonania faktycznie są jej zasługami, czy wynikają z wykonywanych obowiązków. 
Zgodził się też z Przewodniczącą Zarządu, aby omawiany temat poddać szerszej publicznej 
dyskusji. 
Zdanie przedmówcy podzielił radny Paweł Kowalczyk. 
 
Odmienną opinię przedstawili radni Amadeusz Smirnow, Roman Modrzyński i Dawid Krupa, 
w opinii których nie ma nic złego w upamiętnianiu urzędników miejskich, jeśli ci faktycznie 
zasłużyli się dla osiedla.  
 
19:13 – do sesji dołączyła radna Beata Szeszuła. Od tej pory w obradach brało udział 18 osób. 
 
Jako kolejny głos zabrał radny Franciszek Sterczewski, który wyraził swoje poparcie dla 
nazwania skweru imieniem Hermanna Kube, który jego zdaniem nie był „zwykłym” 
urzędnikiem, ale projektantem, który w unikatowy sposób zagospodarował tereny zielone 
w Poznaniu..  
 
Dyskusję zakończył Przewodniczący Rady, który również poparł omawianą inicjatywę, 
po czym odczytał projekt uchwały pozytywnie opiniującej. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 12, przeciw – 2, wstrzymało się – 4. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXIV/211/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
 Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, do którego nie zgłoszono uwag. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXIV/212/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
 
 Wolne głosy i wnioski. 
 
Radna Joanna Ellmann przekazała informacje z kolejnego spotkania dotyczącego projektu 
„Fest Fyrtel”, w którym udział wzięli również radni: Klaudia Stecka i Wojciech Kosiedowski. 
 
Radna Sylwia Badzińska zreferowała przebieg spotkań zespołu ds. Poznańskiego Budżetu 
Poznańskiego. 



 
Radny Wojciech Kosiedowski poinformował o pracach zespołu ds. lokali dla organizacji 
pozarządowych. 
 
Radny Roman Modrzyński przedstawił plan obchodów 103. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego.  
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz poinformowała o: 
- montażu fotoradaru na ul. Hetmańskiej; 
- zakończeniu prac w Parku Kasprowicza na terenie Przedszkola nr 39 – teren zostanie 
udostępniony mieszkańcom; 
- planowanym spotkaniu z Miejskim Inżynierem Ruchu nt. planowanych działań na terenie 
Osiedla. 
 
 
 Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:36. 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                        (-) Andrzej Janowski 



Przewodniczący       Poznań, 8 grudnia 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 
 

XXXIV sesję Rady Osiedla Św. Łazarz, 

która odbędzie się 15 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 18:30 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość: 

 

 https://poznan-pl.zoom.us/j/89968742281 
 
 

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

 Przedstawienie porządku obrad. 

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

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu sesji Rady oraz 

harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2022. 

 Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie upamiętnienia marszałka 

Ferdinanda Focha na skwerze jego imienia. 

 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie nazwania skweru imieniem Hermanna Kube. 

 Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 Wolne głosy i wnioski. 

 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: 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu 

Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. 
 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. 
 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. 

 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. 

 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.  

 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. 

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

 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.  

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

 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). 

 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). 

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

 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 XXXIV 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 15 grudnia 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 obecna 

7. KOWALCZYK Paweł obecny 

8. KRUPA Dawid obecny 

9. ŁUKARSKA Janina Urszula obecna 

10. MARCINIAK Damian nieobecny 

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 nieobecny 

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 

 



 


