
Protokół 
XVI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z  26 sierpnia 2020 r. 
 

XVI sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w Parku Kasprowicza. Rozpoczęcie obrad 
nastąpiło o godz. 18:40. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (14 osób obecnych) obrady XVI 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 projektu planu wydatków Osiedla na rok 2021. 
 
Godz. 18:45 - do sesji dołączyła radna Dorota Koszal. Od tej pory w obradach brało udział 
15 osób.  
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski przedstawił kwoty, jakie otrzymała Rada do 
rozdysponowania w przyszłym roku. Plan wydatków Osiedla Św. Łazarz na rok 2021 wynosi 
960 261 zł, z czego 202 925 zł radni mogli przeznaczyć na zadania tzw. miękkie, a 757 336 zł 
na zadania inwestycyjne. 
 
Godz. 18:50 – do sesji dołączyli radni: Beata Szeszuła i Jakub Skurzyński. Od tej pory 
w obradach brało udział 17 osób. 
 
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVI/101/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok.  
 

Przewodniczący Andrzej Janowski wyjaśnił pozostałym, czym podyktowane są zmiany 
w planie wydatków Osiedla na 2020 rok. 
 
Estrada Poznańska zrezygnowała z realizacji zadania „Organizacja Sylwestra 2020/2021 na 
skwerze Eki z Małeki”, ze względu na zagrożenie spowodowane rozprzestrzeniającym się 
wirusem COVID-19 oraz zbyt niskim budżetem imprezy niewystarczającym na zapewnienie 



odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony. W związku z powyższym, Rada 
postanowiła przekazać zadanie do realizacji Wydziałowi Kultury.  
 
O zmiany zakresu rzeczowego zadań poprosiły natomiast Przedszkole nr 39 oraz Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych.   
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag, wobec czego 
przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XVI/102/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią 

i małą architektur ą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego 
i Łukaszewicza. 
 

Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały pozytywnie opiniującej projekt 
zagospodarowania terenu przy ulicy Dmowskiego i Łukaszewicza, z którym radni mogli już 
wcześniej się zapoznać.  
 
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym Przewodniczący rozpoczął głosowanie. 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XVI/103/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania aportu nieruchomości położonej w Parku 

Kasprowicza. 
 

Przewodniczący poprosił o zreferowanie sprawy radnego Szymona Pawelczyka, 
który wyjaśnił, że Rada została poproszona o opinię w sprawie postępowania aportowego 
nieruchomości położonej w Parku Kasprowicza. Nieruchomość ta, to działki znajdujące się 
przy wjeździe na Arenę od ul. Wyspiańskiego.  
Biuro Nadzoru Właścicielskiego, zwracając się do Rady, nie poinformowało w jaki 
konkretnie sposób przedmiotowy teren ma zostać zagospodarowany. W związku z tym, 
w wyniku dyskusji, radni zdecydowali o odstąpieniu od podjęcia uchwały i wystosowaniu 
pisma do BNW z prośbą o doprecyzowanie planów dotyczących przedmiotowych działek. 
 



 
7. Projekt uchwały w sprawie wniosków do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miasta 

Poznania dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania. 

 
Przewodzący obradom odczytał projekt uchwały zawierający wnioski do Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania, do którego radni nie wnieśli 
uwag. 
 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XVI/104/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania 

o przeznaczenie środków pochodzących z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania 
na remonty chodników na Łazarzu. 

 
 
Przewodniczący Andrzej Janowski przedstawił projekt uchwały, w którym Rada wnioskuje 
o przeznaczanie środków pochodzących z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania na 
remonty chodników na terenie Osiedla i zaproponował, aby do § 1 uchwały, oprócz remontów 
chodników dopisać także ich modernizację i budowę oraz utrzymanie i modernizację zieleni 
przyulicznej i infrastruktury rowerowej.  
Radni nie wnieśli uwag do zgłoszonej poprawki, w związku z czym Przewodniczący poprosił 
o jej przegłosowanie. 
 

Głosowanie nad poprawką do uchwały: 
Za – 17,  przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVI/105/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 7). 
 
 
9. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodnicząca Agnieszka Michalak-Pietkiewicz odczytała projekt uchwały przygotowany 
przez Zarząd Osiedla, który został też rozesłany wcześniej do wszystkich radnych. 
 

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

 



W wyniku głosowania uchwała nr XVI/106/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 8). 
 
10. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski poinformował o; 
- spotkaniu z Zarządem Zieleni Miejskiej na terenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 32, 
podczas którego omówione zostanie możliwe zagospodarowanie tego miejsca; 
- zakończeniu remontów placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej na 
terenie Łazarza. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak Pietkiewicz poinformowała, że wniosek Rady 
o likwidację Rejonu Targowe trafił do Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania, która podejmie decyzję o sposobie dalszego 
procedowania wniosku.   
 
Radny Wojciech Kosiedowski przypomniał o odbywających się w Parku Kasprowicza 
zawodach pływackich finansowanych ze środków Rady. 
 
 
11. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:30. 
 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                      (-) Andrzej Janowski 



 
Przewodniczący                   Poznań, 24 sierpnia 2020 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
 

W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XVI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 
26 sierpnia 2020 r. o godz. 18:30, przedstawiam następujący porządek obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2021. 

4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią i małą 

architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza. 

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania aportu nieruchomości położonej w Parku 

Kasprowicza. 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosków do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miasta 

Poznania dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania. 

8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przeznaczanie 

środków pochodzących z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania na remonty 

chodników na Łazarzu. 

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

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
           (-) Andrzej Janowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 OBECNO ŚCI NA SESJI NR XVI 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 26 sierpnia 2020 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 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 nieobecny 

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 nieobecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 

 

 


