
 
 

Protokół 
XXI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z  27 stycznia 2021 r. 
 
XXI sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:30. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (19 osób obecnych) obrady XXI 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 zmiany wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok. 
 
Przewodniczący Rady wyświetlił projekt uchwały na ekranie i poprosił o jego zreferowanie  
Przewodniczącą Zarządu Agnieszkę Michalak-Pietkiewicz.  
Przewodnicząca poinformowała, że przeniesienie środków wynika z konieczności 
zwiększenia kwoty na zapewnienie całorocznej przenośnej toalety na placu zabaw przy 
ul. Dmowskiego. Pierwotnie przekazana przez Osiedle kwota wystarczyłaby jedynie na 
8 miesięcy, w związku z czym, zgodnie z treścią uchwały, proponuje się przeniesienie 
brakujących 285 zł z zadania „Skład i druk gazetki osiedlowej”. Środki te udało się 
zaoszczędzić po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę w/w zadania. 
 
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag, 
przystąpiono do głosowania. 
 
 

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

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne 
z połączeniem. 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXI/130/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji rzeźby na terenie Osiedla. 



 
Prowadzący obrady wyświetlił projekt uchwały i poprosił o zabranie głosu radną Sylwię 
Badzińską, która wyjaśniła, że rzeźba pn. „Globus, czyli Fałszywy Kulisty Model Ziemi” 
powstała w ramach Sąsiedzkiego Sylwestra 2020/2021, organizowanego przez Fundację 
Otwarta Strefa Kultury. Instalacja ma zostać wykorzystana jako mobilny pojemnik na 
nakrętki. Fundacja, jako pierwszą lokalizację pojemnika zaproponowała plac przed wejściem 
do Parku Wilsona od ul. Głogowskiej. Jednak poza opinią Rady Osiedla, konieczne jest 
uzyskanie zgody na umiejscowienie instalacji także od Miejskiego Konserwatora Zabytków 
i właściciela terenu.  
 
Przewodniczący Rady dodał, że w przypadku braku zgody na postawienie pojemnika przed 
wejściem do parku, w treści uchwały podaje się alternatywną lokalizację – na skwerze Focha. 
 
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym rozpoczęto głosowanie. 
 
 

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

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne 
z połączeniem. 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXI/131/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania 

o zabezpieczenie i przejęcie budynku Zielonej Perły. 
 
O zreferowanie projektu uchwały poproszona została radna Joanna Ellmann, która wyjaśniła, 
że wniosek dotyczy kamienicy znajdującej się u zbiegu ulic Matejki i Niegolewskich. 
Radna przypomniała, że budynek od 1999 roku widnieje w rejestrze zabytków, nie miał 
jednak szczęścia do inwestorów, a trwające od wielu lat zaniedbania, pożary, zalania i brak 
niezbędnych remontów, sprawiły, że zabytek zmienił się w stwarzającą zagrożenie dla 
otoczenia ruderę. Co więcej, stan budynku wpływa także na sąsiadującą kamienicę, 
przy ul. Niegolewskich 20, która przez złe zabezpieczenie „Zielonej Perły” była przez wiele 
miesięcy zalewana, do mieszkań wdarła się wilgoć i grzyb, a mury zaczęły pękać stanowiąc 
zagrożenie dla jej mieszkańców. 
W związku z powyższym, w projekcie uchwały przytoczone zostały zapisy 
Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, które umożliwiają w takiej sytuacji 
czasowe przejęcie budynku w celu jego zabezpieczenia, jego całkowite wywłaszczenie na 
rzecz gminy bądź nałożenie kary finansowej na właściciela budynku. 
Radna przypomniała również, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego już w 2011 
roku wystąpił z wnioskiem o wywłaszczenie „Zielonej Perły”, jednak wniosek ten pozostał 
bez odzewu władz Miasta. Tymczasem, stan budynku ulega ciągłemu zniszczeniu, 
tylko w ciągu ostatnich czterech tygodni Straż Miejska i Straż Pożarna dwukrotnie 
interweniowały z powodu odpadających fragmentów tynku, które uszkodziły parkujące 
samochody.  
Na koniec radna dodała, że budynek po raz kolejny wystawiono na sprzedaż, a zgodnie 
z informacjami uzyskanymi od PINB, koszt rewitalizacji budynku to ok. 8 mln zł.  



 
Radny Amadeusz Smirnow poparł wniosek radnej Joanny Ellmann i zgodził się, że budynek 
stanowi zagrożenie dla mieszkańców Łazarza. Podkreślił, że sprawa „Zielonej Perły” toczy 
się od wielu lat, każdy nowy właściciel kamienicy miał oznaczać poprawę jej stanu, 
jednak nic takiego się nie wydarzyło, w związku z czym podjęcie działań przez Miasto jest 
jak najbardziej zasadne.  
 
 
Pozostali radnych nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 
 

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

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne 
z połączeniem. 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXI/132/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o zmianę 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Matejki i Wyspiańskiego. 
 
Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały, zgodnie z którym wnioskuje się 
o zmianę sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Matejki i Wyspiańskiego poprzez likwidację 
strzałki kolizyjnej z przejściem dla pieszych przez ulicę Matejki oraz rozdzielenie cyklu 
lewoskrętu z ul. Matejki w ul. Wyspiańskiego z zielonym światłem dla pieszych na przejściu 
przez ul. Wyspiańskiego. Przewodnicząca przytoczyła przykłady niebezpiecznych sytuacji, 
do jakich dochodzi na przedmiotowym skrzyżowaniu, które ujęte zostały w uzasadnieniu do  
uchwały. 
 
Radni nie wnieśli uwag, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 

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

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne 
z połączeniem. 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXI/133/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
 
 
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie 

przebudowy ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania na rok 2021. 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok, zapisano 5 mln 
zł na przebudowę ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania. Na początek lutego 



zaplanowano spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania, Mariuszem Wiśniewskim, 
podczas którego okaże się jaka kwota ze wspomnianej puli trafi do poszczególnych osiedli, 
na terenie których funkcjonuje strefa. Przewodniczący zaproponował wcześniejsze podjęcie 
uchwały w sprawie wskazania priorytetów w zakresie przebudowy łazarskich ulic, tak, 
aby Zarząd Dróg Miejskich mógł niezwłocznie przystąpić do realizacji zadania po otrzymaniu 
właściwych środków. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i w związku z brakiem uwag rozpoczął 
głosowanie. 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXI/134/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 7). 

 
 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie 
zagospodarowania zieleni przyulicznej w roku 2021. 

 
Przewodniczący przypomniał, że Rada zaplanowała w swoim budżecie na 2021 rok środki na 
zagospodarowanie zielenią pasów drogowych na terenie osiedla. Lista priorytetów w tym 
zakresie jest zbieżna z listą dot. przebudowy ulic omawianą w poprzednim punkcie. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwał i rozpoczął głosowanie. 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXI/135/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 8). 
 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski poinformował o: 
- projekcie „Zielony Poznań”, który zostanie zrealizowany m.in. na terenie Łazarza w ramach 
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego; projekt zakłada nasadzenie drzew i wykonanie 
zielonych ścian na terenie osiedla; 
- pracach związanych z wdrażaniem Strefy Płatnego Parkowania. 
 
 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz poinformowała o: 
- planowanym procedowaniu wniosku Rady o likwidację Rejonu Targowe podczas najbliższej 
sesji Rady Miasta; 



- pracach dot. zagospodarowania terenu przy ul. Łukaszewicza i Dmowskiego; 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji poinformowało o rozmowach prowadzonych 
z Aquanetem nt. możliwości zastosowania rozwiązań retencyjnych w projekcie. 
Przewodnicząca poprosiła też radnych o dostarczenie do Wydziału Wspierania Jednostek 
Pomocniczych oświadczeń do celów podatkowych, które są niezbędne do wypłaty diet.  
 
Radny Szymon Pawelczyk poinformował, że do Rady zgłosił się dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 33 przy ul. Wyspiańskiego, z pomysłem odbetonowania przyszkolnego 
boiska i jego zamiany w zielony skwer. Obecnie trwają rozmowy nt. możliwości pozyskania 
środków na ten cel. 
 
Radna Beata Szeszuła przypomniała o wydaniu ostatniego w 2020 roku numeru gazetki 
osiedlowej i poprosiła pozostałych radnych o jego rozpropagowanie. Radna poinformowała 
też o rozstrzygnięciu przetargu na tegorocznego wykonawcę czasopisma, którym ponownie 
został Digital Art. 
 
10. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:40. 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                      (-) Andrzej Janowski 
 
 



 
Przewodniczący                       Poznań, 25 stycznia 2021 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
 

W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XXI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 
27 stycznia 2021 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 planie finansowym na 2021 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji rzeźby na terenie Osiedla. 

5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zabezpieczenie 

i przejęcie budynku Zielonej Perły. 

6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o zmianę 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Matejki i Wyspiańskiego. 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie 

przebudowy ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania na rok 2021. 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie 

zagospodarowania zieleni przyulicznej w roku 2021. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. 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: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą 

przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. 
2. 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. 
3. 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:  
a) 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, 

b) 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. 

4. 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. 

5. Obrady sesji Rad Osiedli są transmitowane on-line w serwisie internetowym YouTube. 
6. 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.  

7. 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. 

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

9. 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.  

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

11. W związku ze zdalnym trybem obradowania Rady Osiedla, do którego 
wykorzystywany jest program ZOOM dostarczony przez Zoom Video Communications, 
Inc oraz transmisją obrad na serwisie YouTube, którego właścicielem jest Google LLC, 
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). 

12. 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 oraz Google LLC znajduje się w Politykach Prywatności ww. 
podmiotów: Polityka Prywatności Zoom (https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-
o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-
przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-
osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-
rady-osiedli,101030.html), Polityka prywatności Google LLC 
(https://policies.google.com/privacy). 

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

14. 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 OBECNO ŚCI NA SESJI NR XXI 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 27 stycznia 2021 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 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 obecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech nieobecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 

 

 



 


