
 

Protokół 

XLIX sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z  18 stycznia 2023 r. 

 

XLIX sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33.  

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:40. 

 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.  

 

W obecności kworum (15 osób obecnych) obrady XLIX 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. 

 

Przewodniczący Zarządu Andrzej Janowski zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad 

o punkty: 

 

5a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej 

położonej w rejonie ul. Śniadeckich. 

 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 

Za – 15 , przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

W wyniku głosowania punkt 5a został dodany do porządku obrad. 

 

5b. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w komisji 

konkursowej ds. realizacji zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym”. 

 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 

Za – 15 , przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

W wyniku głosowania punkt 5b został dodany do porządku obrad. 

 

5c. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie przebudowy 

ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania na rok 2023. 

 
Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 

Za – 13 , przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 

W wyniku głosowania punkt 5c został dodany do porządku obrad. 

 

5d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie 

zagospodarowania zieleni przyulicznej na rok 2023. 

 

 



Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 

Za – 14 , przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

W wyniku głosowania punkt 5d został dodany do porządku obrad. 

 

 

Radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz zawnioskowała o rozszerzenie porządku obrad 

o punkt: 

 

5e. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu Studium  uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta. 

 

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że zgodnie z informacją przekazaną już radnym, 

w przyszłym tygodniu planowana jest kolejna sesja, która zostanie poświęcona omówieniu 

i wypracowaniu uwag do Studium. 

Radna mimo to podtrzymała swój wniosek. 

 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 

Za – 2 , przeciw – 11, wstrzymało się – 2. 

W wyniku głosowania punkt 5e nie został dodany do porządku obrad. 

 

3. Komunikaty. 

 

Przewodniczący Zarządu poinformował o przebiegu spotkania z Zarządem Zieleni Miejskiej, 

które dotyczyło realizacji zadań przekazanych jednostce w bieżącym roku. 

 

4. Oświadczenia.  

 

Brak. 

 

5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg 

Miejskich o udział w programie „Bezpieczne przejście-bezpieczny pieszy” na 2023 

rok. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, zgodnie z którym Rada zgłasza do programu 

przejście dla pieszych na ul. Palacza. 

 

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie.  

 

Głosowanie nad projektem uchwały 

Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

W wyniku głosowania uchwała nr XLIX/279/III/2023 została podjęta przez Radę Osiedla 

(załącznik nr 3)  

 

5a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej 

położonej w rejonie ul. Śniadeckich. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej zamiar zbycia 

nieruchomości położonej w rejonie ul. Śniadeckich. 

 



Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały 

Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

W wyniku głosowania uchwała nr XLIX/280/III/2023 została podjęta przez Radę Osiedla 

(załącznik nr 4). 

 

5b. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w komisji 

konkursowej ds. realizacji zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób 

w wieku emerytalnym”. 

 

Przewodzący obradom odczytał projekt uchwały, który podobnie jak w roku ubiegłym, 

jako przedstawiciela Osiedla do prac w komisji konkursowej ds. realizacji zadania 

publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” wskazuje radnego Romana 

Modrzyńskiego. Tym razem jednak, Rada postanowiła wyznaczyć przedstawiciela do końca 

trwania swojej kadencji. 

 

Radny Roman Modrzyński zgodził się na ponowne reprezentowanie Osiedla w pracach 

komisji i wyraził swoje zadowolenie z prężnie działającego na terenie Łazarza domu seniora. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały 

Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

W wyniku głosowania uchwała nr XLIX/281/III/2023 została podjęta przez Radę Osiedla 

(załącznik nr 5). 

 

5c. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie 

przebudowy ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania na rok 2023. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który jako priorytety w zakresie przebudowy 

ulic w granicach SPP wskazuje ulice: Marcelińską, Ziętary i Klonowica. 

 

Radny Roman Modrzyński poprosił o wyjaśnienie, dlaczego jako priorytet nie został 

wskazany skwer Eki z Małeki.  

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że nie został jeszcze ukończony projekt przebudowy 

skweru, w związku z czym jego realizacja w tym roku jest niemożliwa.  

 

Radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz zapytała, czy do Rady wpływały wnioski od 

mieszkańców o remont chodników na ul. Marcelińskiej i ul. Ziętary, a następnie 

przypomniała o wnioskach dotyczących ul. Arciszewskiego. Zwróciła też uwagę na potrzebę 

remontu ul. Chociszewskiego na odcinku wyłożonym kostką brukową, która generuje duży 

hałas. 

Przewodniczący Zarządu poinformował, że Rada otrzymała dużo wniosków dot. ulic 

Marcelińskiej i Ziętary, przypomniał też, że ulice te leżą w granicach SPP w przeciwieństwie 

do ul. Arciszewskiego. Co do  ulicy Chociszewskiego, Przewodniczący przypomniał, że na 

usunięcie z niej kostki brukowej nie zgodził się Miejski Konserwator Zabytków. 

 

Pozostali radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania. 

 



Głosowanie nad projektem uchwały 

Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. 

 

W wyniku głosowania uchwała nr XLIX/282/III/2023 została podjęta przez Radę Osiedla 

(załącznik nr 6). 

 

5d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie 

zagospodarowania zieleni przyulicznej na rok 2023. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wskazujący jako priorytety w zakresie 

zagospodarowania zieleni przyulicznej ulice: Lodową, Kasprzaka, Wyspiańskiego, 

Karwowskiego i Matejki. 

 

Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały 

Za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 

W wyniku głosowania uchwała nr XLIX/283/III/2023 została podjęta przez Radę Osiedla 

(załącznik nr 7). 

 

6. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania. 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i podkreślił, że projekt uchwały 

dotyczy tylko kolejnego spotkania, więc radni decydują o trybie sesji, która ma się odbyć 

jeszcze w styczniu w celu wypracowania uwag do Studium.  

 

Głosowanie nad projektem uchwały 

Za – 12 , przeciw – 3, wstrzymało się – 0. 

 

W wyniku głosowania uchwała nr XLIX/284/III/2023 została podjęta przez Radę Osiedla 

(załącznik nr 8). 

 

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

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Zarządu w ramach autopoprawki usunął diety przyznane osobom 

nieobecnym podczas sesji, ponieważ do czasu wypełnienia przez nich oświadczenia do celów 

podatkowych, niemożliwe byłoby wypłacenie diet dla całej Rady. Radni obecni na sesji 

wypełnili oświadczenia przed rozpoczęciem obrad. 

 

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.  

 

Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 11, przeciw – 1 , wstrzymało się – 3. 

 

W wyniku głosowani uchwała nr XLIX/285/III/2023 została podjęta przez Radę Osiedla 

(załącznik nr 8).  

 



8. Wolne głosy i wnioski. 

 

Radny Roman Modrzyński wyjaśnił, że zwiększona dla niego w grudniu dieta związana była 

z zakupem wiązanek składanych w imieniu Rady podczas różnego rodzaju uroczystości. 

 

Radna Joanna Ellmann zapytała, dlaczego treść pierwszego ubiegłorocznego wydania gazetki 

nie została skonsultowana ze składem redakcyjnym oraz o to, co stało się z drugim 

ubiegłorocznym numerem czasopisma. 

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że drugi numer gazetki z 2022 r. trafi do dystrybucji 

w przyszłym tygodniu, natomiast na pytanie dotyczące treści pierwszego numeru powinna 

odpowiedzieć nieobecna podczas sesji redaktor naczelna – radna Beata Szeszuła. 

 

Radna Sylwia Badzińska zapytała, dlaczego Zarząd Dróg Miejskich nie wykorzystał 

w ubiegłym roku niecałych 14 tys. zł przekazanych przez Radę na remonty chodników.  

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że były to środki pozostałe po rozliczeniu remontu 

nawierzchni chodnika na ulicy Stablewskiego. Rozliczenie te nastąpiło pod koniec listopada, 

w związku z czym było już za późno, aby niewykorzystane środki przeznaczyć na inny cel. 

Przewodniczący przypomniał jednak, że środki te wrócą do budżetu Rady w roku 2024. 

 

Radny Roman Modrzyński zapytał o możliwość ustawienia kosza na śmieci w przedogródku 

przy siedzibie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa przy ul. Strusia.  

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że Rada zaplanowała na ten rok środki na zakup 

i montaż koszy ulicznych na terenie Osiedla i na jednej z najbliższych sesji podejmie uchwałę 

wskazującą lokalizację tych koszy, do której propozycje będą mogli składać wszyscy radni. 

 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Osiedla, Marcin Pakuła, podziękował wszystkim za przybycie 

i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:45. 

 

  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 

 

(-) Joanna Smoczyńska             (-) Marcin Pakuła 

 

 

      

                 



  

Przewodniczący        Poznań, 11 stycznia 2023 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 

 

XLIX sesję Rady Osiedla Św. Łazarz, 

która odbędzie się 18 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 18:30 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Komunikaty. 

4. Oświadczenia. 

5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg 

Miejskich o udział w programie „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy” na 2023 

rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania.  

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

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. 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 XLIX 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 18 stycznia 2023 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 nieobecny 

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 obecny 

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 obecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech nieobecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia nieobecna 

 


