
 
Protokół 

XLIII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
z  20 lipca 2022 r. 

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

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

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (14 osób obecnych) obrady XLIII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
otworzył Przewodniczący Rady Marcin Pakuła. Lista obecności radnych stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano Joannę Smoczyńską – pracownika Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.  
 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Prowadzący obrady odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
i zaproponował do niego następujące zmiany: 
 
- przeniesienie punktu 11. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Ktoś 
w zakresie realizacji zadania „Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych” po punkcie  4. Komunikaty. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się –1. 

W wyniku głosowania punkt 11 został przeniesiony. 
 

- przeniesienie punktu 13. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie przekazania 
przez władze Poznania dawnego budynku kina Olimpia na rzecz Akademii Muzycznej oraz 
wsparciu zespołu Sceny Roboczej po punkcie 11. 

 
Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się –1. 

W wyniku głosowania punkt 13 został przeniesiony. 
 

- rozszerzenie porządku obrad o punkt 13a. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla 
Fundacji Otwarta Strefa Kultury.  
Przewodniczący wyjaśnił, że podjęta podczas ostatniej sesji uchwała o tym samym tytule 
została obarczona błędem technicznym i musi zostać podjęta jeszcze raz. Jednocześnie 
uchwała podjęta w czerwcu musi zostać uchylona. 
 
Godz. 18:54 – sesję opuścił radny Franciszek Sterczewski. Od tej pory w obradach brało 
udział 13 osób. 
 
 
 



Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się –2. 

W wyniku głosowania punkt 13a został dodany do porządku obrad. 
 
Radna Sylwia Badzińska zawnioskowała o rozszerzenie porządku obrad u punkt 12a. Projekt 
uchwały w sprawie wniosku do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
o wsparcie działań związanych z ustawieniem rzeźby Globus na Rynku Łazarskim. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się –4. 

W wyniku głosowania punkt 12a nie został dodany do porządku obrad. 
 
Przewodniczący Zarządu Andrzej Janowski zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad 
o punkt 12a. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się –2. 

W wyniku głosowania punkt 12a został dodany do porządku obrad. 
 

 
3. Oświadczenia. 
 
Brak.  
 
 
4. Komunikaty.  
 
Brak. 
 
 
11. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Ktoś w zakresie realizacji 

zadania „Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwał, po czym oddał głos przedstawicielce Fundacji 
Ktoś, która przedstawiła założenia projektu „Ktoś do pomocy – opieka wytchnieniowa dla 
mieszkańców Osiedla Św. Łazarz” polegającego na organizacji 100 godzin opieki 
wytchnieniowej dla stałych opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu (osób z orzeczeniem o niepełnosprawności). 
 
Radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz zapytała o doświadczenie fundacji w Poznaniu i o to 
co, konkretnie w ramach opieki wytchnieniowej fundacja proponuje. Radna zapytała też o to, 
czy z Łazarza wpłynęły jakieś wnioski o zapewnienie omawianej opieki i czy znana jest 
liczba potencjalnych beneficjentów projektu. Na koniec radna poprosiła Zarząd 
o przedstawienie swojej rekomendacji.  
Przedstawicielka fundacji wyjaśniła, że w marcu tego roku fundacja objęła opieką 8 rodzin 
z Poznania, którymi zajmuje się jedna opiekunka. Fundacja obecnie stara się pozyskać 
dodatkowe środki, aby rozszerzyć swoją działalność w stolicy Wielkopolski. Natomiast 
w ramach omawianego projektu opieką objętych zostanie 2-10 rodzin.  



Radny Amadeusz Smirnow uzupełnił wypowiedź przedmówczyni i poinformował, 
że zainteresowanie opieką wytchnieniową w Poznaniu jest bardzo duże, ale rodziny, które jej 
wymagają nie zgłaszają się do Rady, a do odpowiednich jednostek.  
 
Radny Roman Modrzyński poinformował o rozmowie z przedstawicielem Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych i potwierdził duże zainteresowanie Poznaniaków opieką wytchnieniową. 
Radny przekazał też informacje dotyczące ogłoszonego przez WZiSS konkursu, 
w ramach którego można pozyskać środki z Funduszu Solidarnościowego. 
 
Godz. 19:18 – do sesji dołączyła radna Dorota Koszal, a opuścił ją radny Wojciech 
Kosiedowski. Wobec powyższego liczba obradujących nie uległa zmianie i nadal wynosiła 
13 osób. 
 
Radna Joanna Ellmann zapytała, czy fundacja jest już w trakcie rekrutacji dodatkowych osób 
do realizacji projektu, oprócz jednej zatrudnionej obecnie opiekunki. 
Przedstawicielka fundacji odpowiedziała, że zatrudniona zostanie jeszcze jedna osoba, 
ponieważ osoba opiekująca się już 8 rodzinami, nie będzie w stanie zająć się kolejnymi.  
Radna zapytała dalej kto i według jakich kryteriów będzie dokonywał wyboru rodzin, 
które zostaną objęte opieką. 
Przedstawicielka fundacji wyjaśniła, że w pierwszej kolejności wybierane będą osoby będące 
jedynymi opiekunami osób z niepełnosprawnością, a w drugiej kolejności rodziny, w której 
jest dwóch opiekunów, np. rodzice. Pod uwagę będzie brana również sytuacja materialna 
rodzin. 
 
Na tym Przewodniczący zakończył dyskusję i w związku z brakiem uwag zarządził 
głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się –4. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/245/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
 
13. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie przekazania przez władze 

Poznania dawnego budynku kina Olimpia na rzecz Akademii Muzycznej oraz 
wsparciu zespołu Sceny Roboczej. 

 
Prowadzący obrady poprosił o zreferowanie projektu uchwały jego wnioskodawcę, radnego 
Amadeusza Smirnowa, który poinformował, że stanowisko dotyczące dawnego budynku kina 
Olimpia zostało wcześniej skonsultowane z przedstawicielem zespołu Sceny Roboczej. 
Radny przypomniał, że w związku z przekazaniem budynku Akademii Muzycznej, 
Scena Robocza zostanie pozbawiona swojej siedziby, a co za tym idzie możliwości 
funkcjonowania.  
Radny wyjaśnił, że uchwała stanowić ma formę sprzeciwu wobec planowanego przekazania 
nieruchomości i nacisku na władze Miasta, aby te zapewniły zespołowi Sceny Roboczej 
zastępcze miejsce do pracy albo umożliwiło jej działalność w dotychczasowej siedzibie. 
Radny zauważył też, że Scena Robocza realizuje obecnie projekt dofinansowany ze środków 
pochodzących z budżetu Miasta, ale jego kontynuacja będzie bardzo trudna, jeśli zespół 
zostanie pozbawiony siedziby.   



 
Radni nie wnieśli uwag, Przewodniczący zarządził głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się –2. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/246/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
13a. Projekt uchwał w sprawie rekomendacji dla Fundacji Otwarta Strefa Kultury 

w zakresie realizacji zadania „Organizacja zajęć kulturalnych - IK Pireus”. 
 
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i w związku z brakiem uwag zarządził 
głosowanie. 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się –0. 
 

W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/247/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2023 r. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowaną przez Wydział Oświaty listę zadań 
remontowych w placówkach oświatowych ze środków powierzonych na rok 2023, do której 
radni nie zgłosili zastrzeżeń. Przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/248/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej 
nr 33 na 2022 rok.  

 
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, zgodnie z którym Rada wyraża zgodę na 
zmianę przeznaczenia środków celowych ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej 
nr 33 z zadania „Remont schodów wejściowych oraz remont instalacji kanalizacyjnej 
budynek B”, na zadanie „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont instalacji 
centralnego ogrzewania”. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

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



 
W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/249/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 7). 
 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera ruchu o opracowanie 
projektu porządkującego parkowanie po południowej stronie ul. Hetmańskiej, 
na odcinku od ul. Arciszewskiego do ul. Kasprzaka. 

 
Projekt zreferował Przewodniczący Zarządu, który wyjaśnił, że uchwała ma na celu 
uporządkowanie parkowania po południowej stronie ul. Hetmańskiej, tak jak nastąpiło to po 
jej północnej stronie. Obecnie na wąskim chodniku samochody parkują 4 kołami, 
pozostawiając pieszym bardzo mało miejsca. W związku z tym, parkowanie należy częściowo 
przesunąć na jezdnię i uniemożliwić je w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. 
 
Przewodniczący Rady dodał, że projekt uchwały jest wynikiem inicjatywy mieszkańca, 
który zwrócił się ze sprawą do Zarządu Dróg Miejskich, a ten z kolei o stanowisko poprosił 
Radę Osiedla.   
 
Radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz zapytała, czy nie można by rozszerzyć 
wnioskowanego terenu do ul. Palacza. Radna zwróciła uwagę, że jest to jedyny obszar 
Osiedla, który nie jest jeszcze objęty Strefą Płatnego Parkowania, a który wymaga 
uporządkowania parkowania.  
 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby najpierw dokończyć porządkowanie parkowania na 
ul. Hetmańskiej, a dopiero potem zająć się pozostałym terenem. 
 
Przewodniczący Zarządu również opowiedział się przeciwko zaproponowanemu rozszerzeniu 
uchwały. W opinii Przewodniczącego umieszczenie w jednej uchwale tak dużego obszaru 
doprowadzi do tego, że nie uda się uporządkować parkowania ani na ul. Hetmańskiej, ani na 
pozostałych ulicach, albo potrwa to bardzo długo. Przewodniczący zaproponował, 
aby w sprawie ulic inne niż ulica Hetmańska podjąć odrębną uchwałę, ponieważ prościej jest 
przygotować projekt zmiany organizacji ruchu dla jednej ulicy niż dla całego ich kwartału. 
 
Przedmówców poparł radny Maciej Nowak, który również zauważył, że dodając do uchwały 
kolejne ulice, zmniejsza się szanse na wprowadzenie zmian na ul. Hetmańskiej. 
 
Mimo powyższego, radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz zgłosiła poprawkę do uchwały 
o treści: „Wnioskuje się o przygotowanie projektu porządkującego parkowanie po 
południowej stronie ul. Hetmańskiej i objęcie obszaru na odcinku od ul. Arciszewskiego, 
Palacza, Głogowskiej do Hetmańskiej”. 
 

Głosowanie nad poprawką radnej Agnieszki Michalak-Pietkiewicz: 
Za – 2, przeciw – 9, wstrzymało się – 2. 

W wyniku głosowania poprawka do projektu uchwały nie została przyjęta. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/250/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 8). 



 
 
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz. 
 
Przewodniczący Zarządu poinformował, że w formie autopoprawki dokonał zmiany 
w projekcie uchwały opiniującej projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 
uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz z opinii pozytywnej na opinię negatywną. 
Ponadto, oprócz ujętej w załączniku do uchwały uwagi dotyczącej udziału w wyborach 
osiedlowych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, Przewodniczący dodał uwagę dotyczącą 
podziału Osiedla na okręgi wyborcze. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/251/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 9). 
 
 
9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Kultury o dokonanie zmian 

w planie finansowym na 2022 rok. 
 
Przewodniczący Zarządu przypomniał, że Rada ma do rozdysponowania rezerwę 
w wysokości 15 tys. zł.  W przesłanym radnym projekcie uchwały całą tą kwotę planowano 
przeznaczyć na zadanie „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs 
grantowy)” realizowane przez Wydział Kultury. Okazało się jednak, że na zadanie 
tzw. miękkie Rada może przeznaczyć tylko 5 tys. zł, natomiast pozostałe 10 tys. zł należy 
wydać na zadanie inwestycyjne. W związku z tym, Przewodniczący Zarządu autopoprawką 
dokonał zmiany w uchwale i zaproponował przekazanie 5 tys. zł Wydziałowi Zdrowia 
i Spraw Społecznych na zadanie „Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych”, a pozostałe 10 tys. zł na zadanie „Zagospodarowanie zieleni zgodnie 
z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie 
Osiedla” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/252/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 9). 
 
 
10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania 

o zamontowanie elementu zacieniającego nad strefą zabaw dla dzieci na Rynku 
Łazarskim.  

 
Przewodniczący Rady oddał głos wnioskodawczyni uchwały, radnej Agnieszce Michalak-
Pietkiewicz, która przypomniała, że powstała na Rynku Łazarskim strefa zabaw dla dzieci 
pozbawiona jest jakiegokolwiek elementu zacieniającego. Dzieci bawią się na niej w pełnym 



słońcu, a znajdujące się na niej elementy bardzo szybko się nagrzewają. 
Radna poinformowała też, że możliwość zacienienia strefy konsultowała już wstępnie 
z projektantem Rynku Łazarskiego. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/253/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 10). 
 
 
12. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Wirtualny Łazarz 

w zakresie realizacji zadania „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie 
Osiedla (konkurs grantowy)”.  

 
Przewodniczący Rady oddał głos wnioskodawcy radnemu Romanowi Modrzyńskiemu, 
który w formie autopoprawki zmienił podmiot, któremu udzielona ma zostać rekomendacja. 
Radny poinformował, że Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz otrzymało już w tym roku 
dofinansowania na realizację zadań w wysokości 13 200 tys. zł i gdyby otrzymało kolejne - 
na kwotę 10 tys. zł, przekroczyłoby maksymalną kwotę dofinansowań dla organizacji 
pozarządowej na dany rok, która wynosi 20 tys. zł. W związku z tym projekt „Łazarskie 
pożegnanie wakacji 2022” zrealizuje Stowarzyszenie „Pro-demokraci”. Radny poinformował, 
że wydarzenie odbędzie się 27 sierpnia na terenie Koszar Kultury.  
 
Radna Sylwia Badzińska, która również bierze udział w  organizacji wydarzenia 
poinformowała, że w ramach projektu zorganizowane zostaną: 
- strefa medyczna, w ramach której odbędzie się pokaz pierwszej pomocy, wykonywane będą 
badania przesiewowe, badania okulistyczne dla dzieci, badanie mammograficzne; 
- przestrzeń działań otwartych, w której swoje talenty zaprezentują osoby 
z niepełnosprawnościami; 
- przejazd konny Ułanów; 
- warsztaty ekologiczne prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej; 
- koncerty; 
- strefa zabaw dla dzieci; 
- strefa gastronomiczna, i wiele innych. 
 
Głos zabrał także przedstawiciel Stowarzyszenia Młoda Kultura, który przedstawił szczegóły 
dotyczące organizowanych w ramach wydarzenia koncertów. 
 
Radny Amadeusz Smirnow zapytał o przewidywaną frekwencję podczas wydarzenia oraz 
o planowane działania promocyjne. 
Radna Sylwia Badzińska odpowiedziała, że ciężko w tym momencie określić ilość osób, 
jaka weźmie udział w imprezie. Co do promocji, radna poinformowała, że planowane jest 
stworzenie plakatów informujących o wydarzeniu, ponadto o wsparcie w promocji 
poproszone zostaną miejskie wydziały, takie jak Gabinet Prezydenta czy BKPiRM, 
Koszary Kultury, media oraz uczestniczące w projekcie służby miejskie. 
 



Radna Beata Szeszuła zapytała, czy pomysłodawcy wydarzenia rozważali jego organizację 
w Parku Wilsona.  
Radna Sylwia Badzińska odpowiedziała, że na Koszary Kultury zdecydowano się 
m.in. ze względu na ilość ciężkiego sprzętu, która musi wjechać na teren imprezy, a którym 
byłoby trudno poruszać się po alejkach parku.  
 
Pozostali radni nie zabrali głosu, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 9, przeciw – 1, wstrzymało się – 3. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/254/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 11). 
 
 
12a. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały i wyjaśnił, że diety zostały przyznane 
za kwiecień-czerwiec, natomiast osobom, które nie złożyły jeszcze oświadczenia do celów 
podatkowych w WJPM, diety zostaną wyrównane jak tylko złożą właściwy druk.  
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.  
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 4. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLIII/255/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 12). 

 
 

14. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radna Sylwia Badzińska poinformowała o pracach komisji konkursowej „Zielony Poznań”. 
 
 
15. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Marcin Pakuła, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20:40. 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                        (-) Marcin Pakuła 
          
                 



Przewodniczący                      Poznań, 13 lipca 2022 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 
 

XLIII sesję Rady Osiedla Św. Łazarz, 

która odbędzie się 20 lipca 2022 r. (środa) o godz. 18:30 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość: 

  https://poznan-pl.zoom.us/j/86460068823 
 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Komunikaty. 

4. Oświadczenia. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2023 r. 

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

celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej 

nr 33 na 2022 rok. 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o opracowanie 

projektu porządkującego parkowanie po południowej stronie ul. Hetmańskiej, na 

odcinku od ul. Arciszewskiego do ul. Kasprzaka. 

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz. 

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

finansowym na 2022 rok. 

10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zamontowanie 

elementu zacieniającego nad strefą zabaw dla dzieci na Rynku Łazarskim. 
11. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Ktoś w zakresie realizacji 

zadania „Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”. 
12. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Wirtualny Łazarz 

w zakresie realizacji zadania „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla 

(konkurs grantowy)”. 



13. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie przekazania przez władze Poznania 

dawnego budynku kina Olimpia na rzecz Akademii Muzycznej oraz wsparciu zespołu 

Sceny Roboczej. 
14. Wolne głosy i wnioski. 

15. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

   (-) Marcin Pakuła 



 
 

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 XLIII 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 20 lipca 2022 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 nieobecny 

8. KRUPA Dawid nieobecny 

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 nieobecny 

18. SMIRNOW Amadeusz Piotr obecny 

19. STECKA Klaudia Iwona obecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech obecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 

 



 


