
 
Protokół 

XLV sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
z  21 września 2022 r. 

 
XLV sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w świetlicy ROD im. O. Kopczyńskiego przy 

ul. Dmowskiego. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:40. 
 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (13 osób obecnych) obrady XLV 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. 
 
Następnie Przewodniczący Zarządu Andrzej Janowski, zaproponował jego rozszerzenie 
o punkt: 
7a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na drodze 
wewnętrznej pomiędzy ulicami Wojskową i Ułańską. 
 

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

W wyniku głosowania punkt 7a został dodany do porządku obrad. 
 

 
3. Komunikaty. 
 
Przewodniczący Zarządu poinformował o spotkaniu Zespołu ds. modernizacji Palmiarni 
Poznańskiej, podczas którego zaprezentowano koncepcję zmian planowanych w Palmiarni, 
które polegać mają na stworzeniu nowego wejścia do budynku oraz tzw. amazonarium, 
czyli akwariów dla ryb słodkowodnych z dorzecza Amazonki. 
Przewodniczący przekazał również informacje dotyczące prac odbrukowych na 
ul. Kanałowej, Karwowskiego oraz Stablewskiego. 
 
Radny Wojciech Kosiedowski poinformował o wyłączeniu z użytku budynku dawnego kina 
Olimpia. 
 
 
4. Oświadczenia.  
 
Brak. 
 
 
 



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

w sprawie nadania placowi nazwy Powszechnej Wystawy Krajowej. 
 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały pozytywnie opiniującej nadanie placowi 
położonemu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich nazwy Powszechnej 
Wystawy Krajowej. 
 
Radni nie wnieśli uwag do treści uchwały, w związku z czym rozpoczęto głosowanie.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/264/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2023. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił zgłoszone projekty dotyczące osiedla, po czym radni 
zarekomendowali je zgodnie z załącznikami do uchwały. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/265/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o rozszerzenie 
Strefy Płatnego Parkowania na pozostałą część Osiedla Św. Łazarz. 

 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Zarządu, który wyjaśnił, 
że celem omawianej uchwały jest objęcie Strefą Płatnego Parkowania ulic położonych po 
południowej stronie ulicy Hetmańskiej, co spowodowałoby uporządkowanie parkowania na 
ulicach takich jak: Nehringa, Winklera, czy Biedrzyckiego i zakończyłoby proces wdrażania 
SPP na Łazarzu. Przewodniczący dodał, że powyższe działania byłyby też zgodne 
z miejskimi dokumentami strategicznymi. 
 
Radni nie wnieśli uwag do treści uchwały, przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/266/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
 



 
7a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na 

drodze wewnętrznej pomiędzy ulicami Wojskową i Ułańską. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, do której radni nie wnieśli uwag. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/267/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
 
8.  Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodniczący Zarządu przedstawił propozycję podziału diet za sierpień br. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/268/III/2022 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 7). 

 
 

9. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radni Roman Modrzyński i Wojciech Kosiedowski udzielili pozostałym radnym wyjaśnień 
dotyczących projektu „#bezpiecznyŁazarz”, któremu Rada udzieliła rekomendacji na wniosek 
Stowarzyszenia „Łazarz – Zakorzenieni w Tradycji”. 
 
Radni dyskutowali również na temat budynku dawnego kina Olimpii i funkcjonującej w nim 
Sceny Roboczej.  
 
10. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Marcin Pakuła, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:30. 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                          (-) Marcin Pakuła 
          
                 



Przewodniczący       Poznań, 14 września 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 
 

XLV sesję Rady Osiedla Św. Łazarz, 
która odbędzie się 21 września 2022 r. (środa) o godz. 18:30 
w świetlicy ROD im. O. Kopczyńskiego przy ul. Dmowskiego. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Komunikaty. 

4. Oświadczenia. 

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

w sprawie nadania placowi nazwy Powszechnej Wystawy Krajowej. 
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2023. 
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o rozszerzenie 

Strefy Płatnego Parkowania na pozostałą część Osiedla Św. Łazarz. 

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

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

 
 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

 (-) Marcin Pakuła 
  
 
 



Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli 
Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana 
dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z 
uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w 
sprawie uchwalenia statutów osiedli – jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest 
sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na 
nośniku informacji. 
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, 
sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - 
usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono 
inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.  
Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod 
adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html 



 
LISTA OBECNOŚCI NA SESJI NR XLV 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 21 września 2022 r.  

 

 
L.P IMIĘ NAZWISKO  

1. BADZIŃSKA Sylwia obecna 

2. ELLMANN Joanna nieobecna 

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 obecna 

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 obecny 

17. SKURZYŃSKI Jakub Marcin nieobecny 

18. SMIRNOW Amadeusz Piotr obecny 

19. STECKA Klaudia Iwona nieobecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech nieobecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 

 



 


