
 Protokół 
II sesji Rady Osiedla św. Łazarz 

z 16 maja 2019 r. 
 
II sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy 

ul. Wyspiańskiego 27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 17:40. 
 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (15 osób obecnych) obrady II sesji Rady Osiedla Św. Łazarz otworzył 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski. Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano 
Joannę Warsztę – pracownika Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.  
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
i rozszerzył go, dodając punkt: 
11a. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
Godz. 17:45 – do sesji dołączył radny Szymon Pawelczyk. Od tej pory w obradach brało 
udział 16 osób. 
 
Przed przejściem do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady oddał głos 
p. Natalii Madajczyk reprezentującej Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, 
która w odpowiedzi na prośbę łazarskich radnych o zgłaszanie pomysłów na zmiany w Parku 
Wilsona, poruszyła temat pływających ogrodów.  
 
Godz. 17:50 – do sesji dołączył radny Franciszek Sterczewski. Od tej pory w obradach brało 
udział 17 osób. 
 
Godz. 17:55 – do sesji dołączyła radna Agnieszka Hoffmann. Od tej pory w obradach brało 
udział 18 osób. 
 
Po zakończeniu dyskusji nt. pływających ogrodów, prowadzący obrady poprosił wszystkich o 
powstanie, po czym przyjął ślubowanie od p. Agnieszki Hoffmann, która była nieobecna 
podczas sesji inauguracyjnej. 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Zarządu „Rejonu Targowe”. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski odczytał projekt uchwały, po czym, w związku 
z brakiem uwag ze strony radnych, poddał go pod głosowanie.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr II/9/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 3). 



 
 
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Rejonu. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla zaproponował, aby w Zarządzie „Rejonu Targowe” zasiadało 
3 członków: p. Sylwia Badzińska, p. Damian Marciniak i p. Tomasz Naradowski. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr II/10/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 4). 
 
Następnie Przewodniczący Andrzej Janowski zarządził przerwę w obradach Rady Osiedla 
i zwołał pierwsze posiedzenie Zarządu „Rejonu Targowe”. Członkowie Zarządu zostali 
poproszeni o wybranie spośród siebie Przewodniczącego Zarządu, którym została p. Sylwia 
Badzińska. Z uwagi na fakt, iż podczas sesji inauguracyjnej, p. Sylwia Badzińska została 
wybrana zastępcą Przewodniczącego Zarządu, zapis statutu Osiedla mówiący o tym, że „Rada 
powołuje przewodniczącego zarządu rejonu na zastępcę przewodniczącego Zarządu Osiedla.” 
można uznać za spełniony. 
 
5.  Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji 

konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek 
oświatowych działających na obszarze Osiedla. 

 
Przewodzący obradom odczytał projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag. 
Przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr II/11/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 5). 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji 

odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, 
realizowanych na obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla. 

 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz odczytała nazwiska osób, które 
zgłosiły chęć uczestnictwa w odbiorach robót na terenie Osiedla.  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr II/12/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 6). 
 



7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji stoiska handlowego przy 
ul. Głogowskiej/Strusia. 

 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się 
z prośbą o zaopiniowanie lokalizacji stoiska truskawek przy skrzyżowaniu ul. Głogowskiej 
i Strusia. 
 
Stoisko to działało już w latach poprzednich i cieszy się dużą popularnością, jednak 
mieszkańcy skarżą się na wjazd samochodów dostawczych na chodnik przez przejście dla 
pieszych. W związku z powyższym, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały 
pozytywnie opiniującej, z zastrzeżeniem, że opinia wydawana w przyszłym roku będzie 
uzależniona od niewjeżdżania samochodem dostawczym przez przejście dla pieszych na 
chodnik i nieparkowanie na nim. 
 
Radny Tomasz Naradowski zapytał, czy opinia Rady Osiedla trafi do osoby prowadzącej 
stoisko. 
 
Pracownik Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych wyjaśnił, że uchwała Rady 
przekazywana jest jednostce czy wydziałowi wnioskującemu o opinie, w tym przypadku 
Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami. Prośbę o przekazanie uchwały Rady 
właścicielowi stoiska można więc zawrzeć w piśmie przekazującym. Radni przystali na tę 
propozycję. 
 
Przewodniczący Andrzej Janowski odczytał projekt uchwały, po czym przystąpiono do 
głosowania.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr II/13/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 7). 
 
 
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz 

harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2019. 
 
Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodnicząca poinformowała też, że kolejna sesja odbędzie się w siedzibie IK Pireus przy 
ul. Głogowskiej. 
 
Godz. 18:20 – do sesji dołączyła radna Dorota Koszal. Od tej pory w obradach brało udział 19 
osób. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr II/14/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 8). 
 
 
 



9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg 
Miejskich o zmianę organizacji ruchu na ul. Wyspiańskiego.  

 
Prowadzący obrady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Zarządu, która wyjaśniła, że 
projekt uchwały dotyczy chodnika na ul. Wyspiańskiego, przy skwerze Focha, na którym 
obowiązuje zakaz ruchu pieszych. Skwer ten jest miejscem intensywnego ruchu pieszych – 
stanowi skrót m.in. dla idących na znajdujący się od str. ul. Matejki przystanek autobusowy, 
do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50 czy w kierunku kompleksu 
zabudowy Johowa. Likwidacja zakazu ruchu pieszych jest też zasadna ze względu na 
bezpieczeństwo pieszych, ponieważ parkujący często nie zachowują prawidłowej odległości 
od przejścia dla pieszych, ograniczając tym samym widoczność uczestnikom ruchu. 
 
Radny Szymon Pawelczyk zapytał, co planowane jest po północnej stronie skweru, po której, 
zdaniem radnego, występuje dużo większy problem z parkowaniem. Samochody podjeżdżają 
praktycznie pod same fasady budynków, co uniemożliwia pieszym poruszanie się po 
chodniku. W opinii radnego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne, tylko jeśli będzie 
ona dotyczyć również północnej strony skweru Focha. 
 
Przewodniczący Andrzej Janowski wyjaśnił, że organizacja ruchu w okolicy skweru Focha 
jest kompleksowo opracowana w projekcie Strefy Płatnego Parkowania, który zakłada po 
północnej stronie skweru zmianę parkowania skośnego na równoległe. Proponowana uchwała 
nie ma wywołać nowego projektu organizacji ruchu na ul. Wyspiańskiego, a jedyne być 
wyraźnym sygnałem, czego Rada Osiedla oczekuje w tym miejscu.  
 
Radna Beata Szeszuła przyznała, że omawiana uchwała, byłaby dobrem krokiem w stronę 
rewitalizacji skweru Focha, który w tym momencie jest trochę zapomniany i zaniedbany. 
 
Po zakończeniu dyskusji, Przewodnicząca Zarządu odczytała projekt uchwały, po czym 
Przewodniczący Rady zapytał, czy któryś z radnych chce do niego zgłosić poprawkę. 
 
W związku z brakiem zgłoszeń Przewodniczący Rady poprosił radnych o zagłosowanie.  
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 

 
W wyniku głosowania uchwała nr II/15/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 9). 
 
10. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie rozbiórki starego budynku 

Dworca Głównego PKP. 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu, która przypomniała, że w ostatnim czasie pojawiła się 
informacja o planowanej rozbiórce starego Dworca Głównego PKP.  
Zdaniem Przewodniczącej, zajęcie stanowiska w tej sprawie jest bardzo istotne ze względu na 
położenie dworca w bezpośrednim sąsiedztwie Łazarza. W związku z tym, Rada Osiedla 
powinna też być brana pod uwagę podczas rozmów czy konsultacji dot. przyszłości starego 
dworca.  
 



Przewodnicząca wyjaśniła, że Zarząd przygotował dwa projekty uchwał. Pierwszą, 
wyrażająca sprzeciw wobec rozbiórki starego budynku dworca i drugą, z wnioskiem 
o włączenie Rady do dyskusji nt. jego przyszłości. 
 
Przewodnicząca Zarządu przedstawiła treść pierwszej uchwały, do którego radni nie zgłosili 
uwag. Przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
W wyniku głosowania uchwała nr II/16/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 10). 
 
11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o włączenie 

Rady Osiedla do dyskusji nt. przyszłości starego budynku Dworca Głównego PKP. 
 
Przewodnicząca Zarządu odczytała treść drugiej z uchwał dot. starego budynku Dworca 
Głównego PKP. 
 
Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr II/17/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 11). 
 
11a. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały został rozesłany przed sesją. Dietę 
otrzymają wszyscy radni. 
 
Uwag nie wniesiono, przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 18, przeciw – 1, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr II/18/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 12). 
 
12. Zapoznanie radnych z przekazaną korespondencją, przedstawienie bieżącej 

informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski odczytał list gratulacyjny od dyrekcji 
Młodzieżowego Dom Kultury nr 3. Następnie rozdał radnym zaproszenia na Łazarski Piknik 
Artystyczny z okazji 30. Dni Łazarz. Rada otrzymała również zaproszenie na Paradę 
Łazarską. 
 
Godz. 19:00 – do sesji dołączył radny Amadeusz Smirnow. Od tej pory w obradach brało 
udział 20 osób. 
 
Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że cała korespondencja, jaką otrzymała Rada od 
momentu sesji inauguracyjnej była na bieżąco przesyłana wszystkim radnym.  



 
13. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radna Joanna Ellmann poinformowała pozostałych radnych o spotkaniu odbytym 
w Palmiarni Poznańskiej, które dotyczyło organizacji akcji „Menu Wolności”. Radna 
poprosiła o zgłaszanie się osób zainteresowanych pomocą w przygotowaniu wydarzenia. 
 
Przewodnicząca Agnieszka Michalak-Pietkiewicz przypomniała o możliwości składania 
wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.  
 
Radna Sylwia Badzińska przypomniała z kolei o zgłoszeniach do osiedlowego turnieju 
bowlingowego organizowanego przez WJPM. 
 
Radny Roman Modrzyński zaprosił radnych na Noc Muzeów organizowaną w Szkole 
Podstawowej nr 9. 
 
14. 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 Warszta                                                                   (-) Andrzej Janowski 



Przewodniczący        Poznań, 14 maja 2019 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

 
W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu II sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 

16 maja 2019 r. o godz. 17:30 w siedzibie Rady Osiedla, przedstawiam następujący porządek 
obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Zarządu „Rejonu Targowe”. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Rejonu. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji 

konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych 

działających na obszarze Osiedla. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji 

odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, 

realizowanych na obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla. 

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji stoiska handlowego przy 

ul. Głogowskiej/Strusia. 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu 

dyżurów radnych osiedlowych w roku 2019. 

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

Miejskich o zmianę organizacji ruchu na ul. Wyspiańskiego. 

10. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie rozbiórki starego budynku Dworca 

Głównego PKP. 

11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o włączenie Rady 

Osiedla do dyskusji nt. przyszłości starego budynku Dworca Głównego PKP. 

12. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją przedstawienie bieżącej informacji 

z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

           (-) Andrzej Janowski 



 

LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR II 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 16 maja 2019 r.  
L.P 

IMI Ę NAZWISKO  

1. BADZIŃSKA Sylwia obecna 

2. ELLMANN Joanna obecna 

3. HOFFMANN Agnieszka obecna 

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 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 obecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 
 

 

 

 

 


