
 Protokół 
VI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z 28 sierpnia 2019 r. 
 
VI sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w Parku Wilsona. Rozpoczęcie obrad nastąpiło 

o godz. 18:10. 
 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (17 osób obecnych) obrady VI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz otworzył 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski. 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. 
 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2020. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski przypomniał, że zaopiniowane zostaną tylko 
projekty dotyczące Łazarza. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz przedstawiła pokrótce każdy ze 
zgłoszonych projektów, po czym radni radni zarekomendowali je zgodnie z załącznikami do 
uchwały. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr VI/39/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 3). 
 
Godz. 18:20 – do sesji dołączył radny Jakub Skurzyński. Od tej pory w obradach brało udział 
18 osób. 
 
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o regulację 

sygnalizacji świetlnej na terenie Osiedla Św. Łazarz. 
 
Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały z wnioskiem o regulację sygnalizacji 
świetlnej na trzech łazarskich skrzyżowaniach: 
- Grunwaldzka/Wojskowa;  
- Grunwaldzka/Matejki; 
- Roosevelta – przy przystanku tramwajowym „Most Dworcowy”. 
 
 



Przewodniczący wyjaśnił, że korekta obecnego ustawienia świateł jest niezbędna w celu 
poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz dostosowania ich do potrzeb użytkowników, 
ponieważ obecnie przejście przez ulicę przy jednym cyklu świateł jest utrudnione. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr VI/40/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dl Stowarzyszenia Wirtualny Łazarz 

w zakresie realizacji zadania „Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób 
starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań okolicznościowych 
i integracyjnych w Parku Kasprowicza, połączonych z rekreacją ruchową itp. 
organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych”.  

 
Przewodniczący Andrzej Janowski wyjaśnił, że przedmiotowe zadanie zrealizowane zostanie 
ze środków przekazanych przez Radę Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych. 
 
Rada po zapoznaniu się z projektem zadania przedstawionym przez Stowarzyszenie 
Wirtualny łazarz, postanowiła udzielić mu rekomendacji. 
 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr VI/41/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 5). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o objęcie 

Osiedla Św. Łazarz śródmiejską strefą płatnego parkowania.  
 
Przewodniczący Andrzej Janowski przypomniał, że w roku 2020 na terenie Łazarza 
wprowadzona zostanie strefa płatnego parkowania. Wyjaśnił też, że oprócz „zwykłej” strefy, 
istnieje też tzw. śródmiejska, która obowiązuje również w weekendy i umożliwia 
wprowadzenie opłat nawet w wysokości 9,90 zł za godzinę. Wprowadzenie takiej strefy nie 
odbije się negatywnie na mieszkańcach osiedla, którzy mają możliwość wykupienia 
miesięcznego abonamentu w wysokości 10 zł, natomiast ustanowienie opłat również 
w weekendy powinno sprawić, że kierowcy rzadziej będą decydować się na zostawianie 
samochodów w strefie.  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym w związku z brakiem uwag do jej treści, 
przystąpiono do głosowania. 
 

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



 
W wyniku głosowania uchwała nr VI/42/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 6). 
 
 
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o zabezpieczenie 

w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok środków finansowych na remont muszli 
koncertowej w Parku Wilsona. 

 
Prowadzący obrady oddał głos radnemu Damianowi Marciniakowi, który wyjaśnił, że część 
radnych spotkała się w Parku Wilsona przed sesją, aby obejrzeć muszlę koncertową i jej 
zaplecze. Pomieszczenia od dawna nie były remontowane i są w złym stanie, unosi się w nich 
zapach stęchlizny. Brakuje zaplecza techniczno-sanitarnego i ogrzewania, z związku z czym, 
zimą temperatura w środku sięga zaledwie 4 st.  
 
Radna Beata Szeszuła dodała, że podczas spotkania z dyrektorem Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, ten poinformował, że modernizacja muszli koncertowej wraz z odnowieniem 
znajdującej się przed nią fontanny, została oszacowana na ok. 2 mln zł. Jednak w pierwszej 
kolejności potrzebne jest 100 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.  
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, do którego nie zgłoszono uwag. 
Przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr VI/43/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 7). 
 
8. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na 2020 rok. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz wyjaśniła, że zmiana podjętego 
podczas ostatniej sesji planu wydatków Osiedla na rok 2020 spowodowana jest koniecznością 
zwiększenia środków na zajęcia hokeja na trawie w Szkole Podstawowej nr 26.  
 
Przewodniczaca przypomniała, że planowane zmiany zostały rozesłane mailowo. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 

 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 

 
W wyniku głosowania uchwała nr VI/44/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 8). 
 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
 
Brak. 
 
 
 



10. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:00. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                     Andrzej Janowski 



Przewodniczący        Poznań, 26 sierpnia 2019 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

 
W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu VI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 
28 sierpnia 2019 r. o godz. 18:00 w Parku Wilsona, przedstawiam następujący porządek 

obrad. 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2020. 

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

sygnalizacji świetlnej na terenie Osiedla Św. Łazarz. 

5. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Wirtualny Łazarz 

w zakresie realizacji zadania „Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób 

starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań okolicznościowych 

i integracyjnych w Parku Kasprowicza, połączonych z rekreacją ruchową itp. 

organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych”. 

6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o objęcie Osiedla 

Św. Łazarz śródmiejską strefą płatnego parkowania.  

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o zabezpieczenie 

w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok środków finansowych na remont muszli 

koncertowej w Parku Wilsona wraz z projektem i realizacją instalacji p.poż. 

8. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na 2020 rok. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

           (-) Andrzej Janowski 



 

LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR VI 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 28 sierpnia 2019 r.  
 
L.P IMI Ę NAZWISKO  

1. BADZIŃSKA Sylwia nieobecna 

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 nieobecna 

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 
 

 

 

 

 


