
Protokół 
XI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z 15 stycznia 2020 r. 
 
XI sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy 

ul. Wyspiańskiego 27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:35. 
 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (15 osób obecnych) obrady XI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz otworzył 
Wiceprzewodniczący Rady Marcin Pakuła. 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 zaproponował jego rozszerzenie o punkt: 
7a. Projekt uchwał w sprawie zaopiniowania wniosku Szkoły Podstawowej 33 o zwiększenie 
rejonu placówki. 
 

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

 
 
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 
 
O zreferowanie projektu uchwały poproszona została Przewodnicząca Zarządu Agnieszka 
Michalak-Pietkiewicz.  
 
Przewodnicząca przypomniała, że w związku z kilkoma negatywnymi opiniami miejskich 
jednostek i wydziałów dotyczącymi przyjęcia zadań do realizacji, konieczne jest 
rozdysponowanie rezerwy w wysokości 310 000 zł. Po uzgodnieniach dokonanych 
z Zarządem Dróg Miejskich i Zarządem Zieleni Miejskiej, zaproponowano, aby kwotę te 
przeznaczyć na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą pasów drogowych na terenie 
Osiedla oraz utrzymanie terenów administrowanych przez ZZM. 
 
Godz. 18:40 – do sesji dołączył radny Dawid Krupa. Od tej pory w obradach brało udział 
16 osób. 
 
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XI/68/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 3). 
 
 



4. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie nieruchomości położonej przy 
ul. Śniadeckich 12.  

 
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Zarządu. Rada Osiedla wnioskuje w nim 
o wyrażenie zgody na wynajem pawilonu PEWUKI  przy ul. Śniadeckich 12 na potrzeby 
działalności Fundacji Otwarta Strefa Kultury, a docelowo o zagospodarowanie 
przedmiotowego terenu zielenią i włączenie go do Parku Wilsona. 
 
Radny Wojciech Kosiedowski zapytał, czy przedstawiciele fundacji zamierzają utrzymywać 
pawilon. Radna Joanna Ellmann wyjaśniła, że Fundacja Otwarta Strefa Kultury planuje 
remont budynku, tak, aby dostosować go do swoich potrzeb. 
 
Godz. 18:50 – do sesji dołączyli radni Jakub Skurzyński i Franciszek Sterczewski. Od tej pory 
w obradach brało udział 18 osób. 
 
Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały, wobec czego przystąpiono do głosowania. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XI/69/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 4). 
 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego 

GEOPO o nazwanie skweru imieniem Jerzego Pertka. 
 
O przedstawienie projektu uchwały poproszony został wnioskodawca radny Wojciech 
Kosiedowski 
 
Radny przybliżył pozostałym sylwetkę i życiorys pisarza Jerzego Pertka. 
 
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag, Wiceprzewodniczący Rady rozpoczął głosowanie. 
 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 
 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XI/70/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 5). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w komisji 

konkursowej ds. Centrum Inicjatyw Lokalnych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Marcin Pakuła wyjaśnił, że w związku z przekazaniem przez 
Radę środków na dofinansowanie działalności Centrów Inicjatyw Lokalnych, Gabinet 



Prezydenta poprosił o wyznaczenie przedstawiciela do udziału w pracach komisji, która 
zajmie się oceną wniosków biorących udział w konkursie. 
 
Na przedstawiciela Rady zgłosiła się radna Sylwia Badzińska. 
 
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XI/71/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 6). 
 
 
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o uj ęcie, 

w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Aquanet S.A. na lata 2020-2029, budowy sieci kanalizacyjnej.  

 
Wiceprzewodniczacy Rady poprosił o zabranie głosu radną Beatę Szeszułę, 
która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniosku u budowę sieci kanalizacyjnej na 
ul. Drobnej. 
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XI/72/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 7). 
 
7a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Szkoły Podstawowej nr 33 

o zwiększenie rejonu placówki.  
 
Wiceprzewodniczący Marcin Pakuła przedstawił pismo dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 33 
z prośbą o pozytywne zaopiniowanie wniosku skierowanego do Wydziału Oświaty 
o zwiększenie rejonu naboru placówki. 
 
W związku z brakiem uwag ze strony radnych, Wiceprzewodniczacy odczytał projekt 
uchwały pozytywnie opiniującej i rozpoczął głosowanie. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XI/73/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 8). 
 
 
8. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Roman Modrzyński poinformował o ogłoszeniu przez Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych konkursu na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, na którą Rada przeznaczyła w tym roku 10 tys. zł. 



 
Radna Beata Szeszuła przypomniała o najbliższym spotkaniu składu redakcyjnego 
czasopisma osiedlowego. 
 
Radny Wojciech Kosiedowski poinformował o organizowanym przez CIL Horyzonty 
projekcie polegającym na utworzeniu 6 murali na terenie miasta. CIL zwrócił się z prośbą 
wskazywanie potencjalnych miejsc na umieszczenie takich murali.  
 
Na koniec głosu udzielono mieszkańcowi Łazarza, który podziękował za remont chodnika 
przeprowadzony w ubiegłym roku na ul. Iłłakowiczówny i poprosił o jego kontynuację. 
Mieszkaniec zapytał też o termin wdrożenia SPP na terenie Osiedla i związana z nim zmianę 
organizację ruchu na ul. Iłłakowiczówny. 
 
 
 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla, Marcin Pakuła, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:35. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                     (-) Marcin Pakuła 



 
 
Przewodniczący                   Poznań, 13 stycznia 2020 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

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

15 stycznia 2020 r. o godz. 18:30 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 wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie nieruchomości położonej przy 

ul. Śniadeckich 12. 

5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego 

GEOPOZ o nazwanie skweru imieniem Jerzego Pertka. 

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

konkursowej ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych. 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o ujęcie, 

w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Aquanet S.A. na lata 2020-2029, budowy sieci kanalizacyjnej. 

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

           (-) Andrzej Janowski 
 
 
 
 
 
 
 
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 OBECNO ŚCI NA SESJI NR XI  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 15 stycznia 2020 r.  

 

 
L.P IMI Ę NAZWISKO  

1. BADZIŃSKA Sylwia obecna 

2. ELLMANN Joanna obecna 

3. HOFFMANN Agnieszka nieobecna 

4. JANOWSKI Andrzej Piotr nieobecny 

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 
 

 


