
Protokół 
XVII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z  16 września 2020 r. 
 

XVII sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w Parku Kasprowicza. Rozpoczęcie obrad 
nastąpiło o godz. 18:45. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (16 osób obecnych) obrady XVII 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 
i rozszerzył go o punkt: 
8a. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych 
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

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

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 
 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Zarządu Agnieszkę Michalak-
Pietkiewicz, która wyjaśniła, że podjęcie uchwały konieczne jest ze względu na potrzebę 
rozdysponowania pozostałej rezerwy w wysokości 1100 zł oraz zmiany zakresu rzeczowego 
zadania w Przedszkolu nr 89 na wniosek dyrekcji placówki. 
 
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVII/107/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów zakresie prac remontowych 

miejskich chodników i dróg wewnętrznych na 2021 rok.  
 

Prowadzący obrady przypomniał, że osiedle otrzymało na prace remontowe miejskich 
chodników i dróg wewnętrznych w roku 2021 nieco ponad 26 tys. zł. 
Ponadto, Rada zaplanowała na ten sam cel w swoim przyszłorocznym planie wydatków 
202 tys. zł.  
 



Jako priorytety w zakresie remontów miejskich dróg i chodników Rada postanowiła wskazać 
remont chodników na ulicach: Małeckiego, Limanowskiego oraz Wyspiańskiego.  
 
Godz. 18:55 – do sesji dołączył radny Jakub Skurzyński. Od tej pory w obradach brało udział 
17 osób. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag, wobec czego 
przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XVII/108/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany trasy linii nr 193. 

 
Przewodniczący Andrzej Janowski odczytał pismo Zarządu Transportu Miejskiego z prośbą 
o zaopiniowanie zmiany trasy linii autobusowej nr 193, która miałaby polegać na 
przetrasowaniu linii z ul. Żeromskiego w ulice: Dąbrowskiego, Szpitalną, Bukowską, 
Kolorową, Łubieńskiej, Bułgarską, Grunwaldzką, Jawornicką, Promienistą, Ściegiennego do 
pętli Górczyn – tzn. po całej trasie linii nr 150, która to jednocześnie uległaby likwidacji. 
Oznaczałoby to również, że autobus linii nr 193 zniknie z Łazarza.  
 
Przewodniczący poprosił o opinię w tej sprawie radnego Romana Modrzyńskiego, który jest 
też motorniczym. Ten przyznał, że zaproponowane przez ZTM rozwiązanie wydaje się 
logiczne. Autobus nr 193, kursujący ul. Reymonta, często stoi w korkach, wobec czego 
pasażerowie częściej korzystają z tramwaju poruszającego się wydzielonym torowiskiem. 
Idealnym rozwiązaniem dla ul. Reymonta byłoby wyznaczenia buspasa, ale obecnie jest to 
nierealne. W związku z tym, lepiej, żeby autobus kursował w miejscach, gdzie jest naprawdę 
potrzebny.  
 
Radny Tomasz Naradowski zauważył z kolei, że zmiana trasy linii nr 193 spowoduje 
likwidację najkrótszego połączenia Górczyna z północą Poznania i spowoduje częściowe 
pokrycie się trasy tej linii z trasą autobusu nr 182. 
 
Po zakończeniu dyskusji, prowadzący obrady odczytał przygotowany przez Zarząd projekt 
uchwały proponujący pozytywne zaopiniowanie zmiany trasy linii nr 193. 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 5. 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XVII/109/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
 
 



6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta 
Poznania o zabezpieczenie w budżecie Miasta Poznania na rok 2021 środków 
finansowych na opracowanie projektu wykonawczego przebudowy skweru Eki 
z Małeki. 
 

Przewodniczący Rady przypomniał, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące 
przebudowy skweru Eki z Małeki, w wyniku których przygotowana została koncepcja 
przebudowy. Kolejnym etapem jest opracowanie projektu wykonawczego tego 
przedsięwzięcia. Rada wnioskuje niniejszą uchwałą, aby środki na ten cel zabezpieczone 
zostały w budżecie Miasta na rok 2021.  
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVII/110/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o regulację 

sygnalizacji świetlnej na terenie Osiedla Św. Łazarz. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski odczytał projekt uchwały, w którym Rada wnioskuje 
o regulację sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic: Grunwaldzkiej i Wojskowej, Grunwaldzkiej 
i Matejki, Hetmańskiej i Kasprzaka oraz na ul. Roosevelta, przy przystanku tramwajowym 
Most Dworcowy. W większości powyższych miejsc, obecne ustawienia sygnalizacji 
uniemożliwiają przejście przez całą jezdnię w trakcie jednego cyklu świateł.  
 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XVII/111/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 7). 
 
8. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodnicząca Agnieszka Michalak-Pietkiewicz odczytała projekt uchwały przygotowany 
przez Zarząd Osiedla, który został też rozesłany do wszystkich radnych. 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XVII/112/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 8). 
 
 
 



8a. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych 
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby dane w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego wprowadzał radny Damian Marciniak. Inne kandydatury nie zostały 
zgłoszone. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVII/113/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 8). 
 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz przekazała informacje 
z posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania, podczas którego potwierdzono, 
że termin realizacji trwającej już przebudowy Rynku Łazarskiego nie jest zagrożony i prace 
powinny zakończyć się jesienią przyszłego roku. Ponadto, okazało się, że do projektu 
przebudowy rynku wprowadzono nasadzenie dodatkowych 30 drzew. W tym miejscu, 
Przewodnicząca podziękowała za zaangażowanie w tej sprawie radnemu Jakubowi 
Skurzyńskiemu.  
 
Przewodniczący Andrzej Janowski poinformował o: 
- wizytacji komisji grantowej na terenie przy ul. Łukaszewicza i Dmowskiego;  
- sprzedaży terenu przy ul. Ułańskiej, Grunwaldzkiej i Matejki; 
- planowanym rozpoczęciu prac związanych z wdrożeniem Strefy Płatnego Parkowania na 
terenie Osiedla.  
 
Radny Amadeusz Smirnow przypomniał z kolei, że niedługo rozpoczną się też prace na 
ul. Głogowskiej.  
 
 
 
10. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:45. 
 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                      (-) Andrzej Janowski 



Przewodniczący                             Poznań, 15 września 2020 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
 
W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XVII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 

16 września 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 wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych 

miejskich chodników i dróg wewnętrznych na 2021 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany trasy linii nr 193. 

6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta 

Poznania o zabezpieczenie w budżecie Miasta Poznania na rok 2021 środków 

finansowych na opracowanie projektu wykonawczego przebudowy skweru Eki 

z Małeki. 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o regulację 

sygnalizacji świetlnej na terenie 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 

 
           (-) 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 XVII 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 16 września 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 nieobecna 

7. KOWALCZYK Paweł obecny 

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 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 nieobecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech nieobecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 

 

 


