
 Protokół 
VII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z 18 września 2019 r. 
 
VII sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy 

ul. Wyspiańskiego 27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:05. 
 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (16 osób obecnych) obrady VII 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 ustalenia list priorytetów w zakresie prac remontowych 

miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 r. 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski przedstawił projekt uchwały, wskazujący, jako 
priorytety w zakresie remontów miejskich chodników i dróg, ulice: Małeckiego, 
Wyspiańskiego, Niegolewskich i Morawskiego.  
 
Godz. 18:10 – do sesji dołączyli radni: Amadeusz Smirnow, Klaudia Stecka, Franciszek 
Sterczewski. Od tej pory w obradach brało udział 19 osób. 
 
Radna Joanna Ellmann zwróciła uwagę na zły stan chodnika na ul. Niegolewskich i zapytała, 
czy jego remont przewidziany jest w ramach planowanego wprowadzania strefy płatnego 
parkowania na Łazarzu. 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że projekty wprowadzenia SPP nie przewidują prac budowlanych, 
a jedynie zmiany w organizacji ruchu. Przypomniał jednak, że Rada otrzyma do dyspozycji 
także środki pochodzące z dotychczasowej strefy płatnego parkowania i konieczne będzie 
wskazanie kolejnych ulic czy chodników do remontu. Wówczas rozważyć można remont 
chodnika na ul. Niegolewskich.  
 
Godz. 18:15 – do sesji dołączyła radna Dorota Koszal. Od tej pory w obradach brało udział 20 
osób. 
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag do treści uchwały, przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr VII/45/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 3). 
 



4. Projekt uchwały w sprawie wydawania czasopisma osiedlowego.  
 
Prowadzący obrady poprosił o przedstawienie projektu uchwały radną Beatę Szeszułę. 
 
Radna, w imieniu Zarządu, zaproponowała, aby czasopismo ukazywało się 4 razy w roku, 
a jego nazwa brzmiała: „Na Łazarskim Fyrtlu”. 
 
Zaproponowano powołanie redakcji w składzie: 

• p. Beata Szeszuła – Redaktor Naczelna; 
• p. Sylwia Badzińska; 
• p. Joanna Ellmann; 
• p. Wojciech Kosiedowski; 
• p. Paweł Kowalczyk; 
• p. Dawid Krupa; 
• p. Roman Modrzyński; 
• p. Marcin Pakuła; 
• p. Amadeusz Smirnow; 
• p. Klaudia Stecka; 
• p. Franciszek Sterczewski. 
 

 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr VII/46/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o usprawnienie 

działań dot. koniecznych napraw wyposażenia placów zabaw.  
 
Przewodniczący Andrzej Janowski przypomniał, że kilkoma placami zabaw na terenie 
Łazarza zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej. Są to place w Parku Kasprowicza, na 
ul. Iłłakowiczówny oraz na ul. Dmowskiego.  
 

Rada otrzymuje wiele uwag mieszkańców dot. stanu technicznego wyposażenia tych placów. 
Mimo licznych zgłoszeń i próśb o pilną naprawę urządzeń, zdarza się, że trzeba na nią czekać 
nawet parę miesięcy.  

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, uczęszczających na place zabaw, konieczne jest 
utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym oraz niezwłoczne naprawy w przypadku 
uszkodzenia. A jeśli uszkodzenie urządzenia zagraża bezpieczeństwu osób korzystających, 
powinno ono być odpowiednio oznaczone i wyłączone z użytku do czasu naprawy. 
W związku z tym, wniosek do Zarządu Zieleni Miejskiej o usprawnienie działań dot. napraw 
wyposażenia placów zabaw.  
 



Radny Wojciech Kosiedowski zwrócił uwagę na podobny problem dot. urządzeń 
znajdujących się na wyposażeniu siłowni zewnętrznych, w związku z czym postanowiono 
dopisać je do treści uchwały. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr VII/47/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 5). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.  
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz przypomniała, że projekt uchwały 
został rozesłany przed sesją. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr VII/48/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 6). 
 
 
 
7. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Franciszek Sterczewski przypomniał o zbliżającym się Parking Day, który odbędzie 
się 21 września na skwerze Eki Małeki. W ramach tego wydarzenia przewidziano 
m.in.: wystawę Stowarzyszenia „Wirtualny Łazarz”, spacer po historii łazarskich kamienic, 
czy wycieczki rikszą po Dolnym Łazarzu. 
 
Radna Beata Szeszuła poinformowała o akcji „Sprzątanie świata”, planowanej w niedzielę 22 
września. Rada ma zamiar posprzątać skwer Eki z Małeki, skwer im. K. Nowaka oraz 
otoczenie opuszczonych kamienic przy ul. Matejki.  
 
Radna Janina Łukarska, zgłosiła w imieniu mieszkanki, problem dot. drzew w Parku 
Kasprowicza zarośniętych jemiołą. Przewodniczący poprosił radną o przygotowanie projektu 
pisma, które zostanie w tej sprawie wysłane do zarządcy parku, czyli POSiR. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz poinformowała z kolei o wystawie  
„Ptaki w mieście” odbywającej się na dziedzińcu Urzędu Miasta. Jednym z autorów zdjęć jest 
radny Paweł Kowalczyk. 
 
Radny Wojciech Kosiedowski przypomniał o organizowanych we współpracy z POSiR 
zajęciach nordic walking dla seniorów. 
 
N koniec radny Roman Modrzyński poprosił o pomoc w dotarciu do seniorów, dla których 
Stowarzyszenie „Wirtualny Łazarz” organizuje treningi zdrowotne w każdy wtorek i piątek 
października.  



 
8. 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, 13 sierpnia 2019 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

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

14 sierpnia 2019 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych, przedstawiam 
następujący porządek obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 51 na 

2019 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2020 r. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Zdrowia 

i Spraw Społecznych na 2019 rok. 

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

Poznania o zabezpieczenie w budżecie Miasta Poznania na rok 2020 środków 

finansowych na modernizację oświetlenia i montaż monitoringu w Parku Wilsona. 

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 
 



 

LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR VII 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 18 września 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 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 nieobecny 

18. SMIRNOW Amadeusz Piotr obecny 

19. STECKA Klaudia Iwona obecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech obecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 
 

 

 

 

 


