
Protokół 
X sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z 18 grudnia 2019 r. 
 

X sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie Inkubatora Kultury Pireus przy 
ul. Głogowskiej 35. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:45. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (17 osób obecnych) obrady X 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 harmonogramu sesji Rady oraz 

harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2020. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie proponowanego harmonogramu 
Przewodniczącą Zarządu Agnieszkę Michalak-Pietkiewicz, która poinformowała, że dyżury 
radnych co do zasady odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca, a sesje w trzecią. 
 
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr X/63/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 3). 
 
 
4. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie zaprzestania pokazów sztucznych 

ogni podczas imprez sylwestrowych na terenie Miasta. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zreferowanie projektu uchwały radną Sylwię Badzińską. 
 
Radni nie zgłosili uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr X/64/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 4). 
 
 
 



5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej”. 

 
O przedstawienie projektu uchwały poproszony został radny Marcin Pakuła. 
 
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag, Przewodniczący Rady rozpoczął głosowanie. 
 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 
 
 
W wyniku głosowania uchwała nr X/65/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 5). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy krytej pływalni 

w Parku Kasprowicza. 
 
Przewodniczący Andrzej Janowski przedstawił przekazaną przez Poznańskie Ośrodki Sportu 
i Rekreacji koncepcję budowy krytej pływalni w Parku Kasprowicza, która zakłada 
umiejscowienie pływalni oraz parkingu i budynku administracyjnego w środku terenów 
zielonych – między ul. Reymonta a pływalnią letnią. Jest to teren z dużą ilością drzew, 
na którym kiedyś miało powstać lodowisko. Miejsce półdzikie, cenne przyrodniczo i pomimo 
nieszczelnego ogrodzenia uczęszczane przez mieszkanki i mieszkańców. 
 
Rada Osiedla proponuje z kolei, aby basen umieścić na należącej do POSiR działce wzdłuż 
ul. Reymonta, gdzie obecnie znajduje się ogólnodostępny parking na ok. 60 aut. 
Parking obsługujący pływalnię mógłby natomiast funkcjonować na sąsiedniej działce, 
również będącej własnością POSiR, gdzie zmieści się ok. 100 miejsc parkingowych.  
 
Proponowana przez Radę lokalizacja odizoluje park od hałaśliwej ul. Reymonta, a tereny 
zielone, na których POSiR chce postawić pływalnię, mogłyby stać się parkiem. 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr X/66/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 6). 
 
 
7. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.  
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski przedstawił projekt uchwały. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 
 
 
 



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

 
W wyniku głosowania uchwała nr X/67/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 7). 
 
 
8. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkance Osiedla, która poprosiła o interwencję 
w sprawie zanieczyszczania powietrza na ul. Kolejowej. Mieszkanka zgłaszała problem 
również mailowo. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz poinformowała o wysłaniu 
w powyższej sprawie pisma do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, p. Katarzyny Kierzek-
Koperskiej, na wniosek której, Straż Miejska dokonała kontroli, podczas której nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Mimo to, sprawa została dalej skierowana do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
 
 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:35. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                  (-) Andrzej Janowski 



 
 
Przewodniczący                    Poznań, 16 grudnia 2019 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

 
W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu X sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 
18 grudnia 2019 r. o godz. 18:30 w IK Pireus, przedstawiam następujący porządek obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

dyżurów radnych osiedlowych w roku 2020. 

4. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie zaprzestania pokazów sztucznych 

ogni podczas imprez sylwestrowych na terenie Miasta. 

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej”. 

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

lokalizacji krytej pływalni w Parku Kasprowicza. 

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

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

           (-) Andrzej Janowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR X 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 18 grudnia 2019 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 nieobecny 

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 nieobecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 

 

 

 


