
Protokół 
XII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z  19 lutego 2020 r. 
 

XII sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w Zespole Szkół nr 8 przy 
ul. Jarochowskiego 62. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:30. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (20 osób obecnych) obrady XII 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 i przed 
procedowaniem kolejnego punktu zaproponował, aby najpierw udzielić głosu obecnym na 
sesji gościom. 
 
Jako pierwsza głos zabrała Florentyna Macioszczyk, reprezentująca CIL Horyzonty, 
która opowiedziała radnym o projekcie „Critical Creation” polegającym na stworzeniu na 
terenie miasta sześciu murali nt. nierówności i tolerancji. Murale te zostaną wpisane na mapę 
edukacyjną, według której z zakresu nierówności społecznych i ekonomicznych przeszkolona 
zostanie młodzież w wieku 14-18 lat.  
 
Następnie głos zabrał bryg. Jarosław Kuśmierek, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 2 w Poznaniu, który zachęcił radnych do współpracy, zaproponował przeprowadzenie sesji 
Rady Osiedla w swojej siedzibie i zaprosił do udziału w wydarzeniu „Kobieta potrafi” 
organizowanym z okazji Dnia Kobiet. 
 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/68/III/2020 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, która wyjaśniła, że zmiana uchwały podjętej podczas styczniowej 
sesji, konieczna jest z powodu negatywnej opinii Gabinetu Prezydenta dot. przeniesienia 
środków finansowych w wysokości 230,00 zł z zadania „Dofinansowanie inicjatyw 
oddolnych realizowanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych”, na zadanie 
„Skład i druk czasopisma osiedlowego” realizowanego przez Wydział Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta. W związku z tym, Rada Osiedla postanowiła dofinansować druk 
gazetki osiedlowej ze środków znajdujących się w rezerwie.  
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XII/74/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 



4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 
organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 
 

Przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, że kolejna uchwała spowodowana jest nieprzyjęciem 
przez Zarząd Dróg Miejskich dodatkowych 10 000 zł na zadanie „Zakup i montaż elementów 
poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (poduszki spowalniające ruch, słupki, 
stojaki rowerowe)”. Środki te trafiły do rezerwy 230 zł zostało przekazane  
w poprzedniej uchwale na skład i druk gazetki osiedlowej, a pozostała kwota, czyli 9 770 zł, 
Rada postanowiła przeznaczyć na prace remontowe w Zespole Szkół nr 8. 
 
Obecny na sesji zastępca dyrektora placówki, Jacek Misch, wyjaśnił, że środki te zostaną 
przeznaczone na wymianę nawierzchni i uporządkowanie terenu przed wejściem do szkoły, 
gdzie obecnie parkują samochody. Docelowo jednak parking dla nauczycieli i rodziców 
dowożących uczniów ma znajdować się za szkołą. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XII/75/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu 

Osiedla za rok 2019. 
 
Przewodnicząca Agnieszka Michalak-Pietkiewicz przedstawiła pokrótce treść sprawozdania 
z działalności Zarządu Osiedla za ubiegły rok i przypomniała, że zostało ono wysłane 
wszystkim radnym mailowo. Przewodnicząca podziękowała też wszystkim radnym 
i członkom Zarządu za dotychczasową współpracę. 
 
Radni nie wnieśli uwag do treści sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i rozpoczął głosowanie. 
 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 
 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XII/76/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru sprzedaży nieruchomości 

położonej przy ul. K. Potockiej. 
 
Przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, gdzie znajduje się działka, której sprzedaż planuje Miasto 
i poinformowała, że w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 



przestrzennego miasta Poznania” działka ta przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną lub usługową.  
 
Radni nie wnieśli uwag do planowanego zbycia nieruchomości.  
 
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 XII/77/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
 
7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kandydata na członka komisji 

konkursowej programu „Centrum warte Poznania”  
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski zreferował pismo Wydziału kultury, który jak co 
roku zwrócił się z prośbą o wskazania kandydata na członka komisji konkursowej programu 
„Centrum warte Poznania”.  
 
Chęć udziału w pracach komisji wyraziła radna Klaudia Stecka. 
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XII/78/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr7). 
 
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji sektorów mieszkańców 

w ramach Strefy Płatnego Parkowani.  
 
Przewodniczący Rady przedstawił propozycję podziału Strefy Płatnego Parkowania na 
Łazarzu przekazaną przez Zarząd Dróg Miejskich, która zakłada utworzenie trzech sektorów 
mieszkańców na terenie Osiedla. 
 
Radny Szymon Pawelczyk zaproponował, by sektory bardziej się pokrywały, 
tak, aby mieszkańcy mogli parkować na większej ilości ulic.  
 
Wśród radnych wywiązała się dyskusja, w wyniku której część radnych poparła powyższą 
propozycję, a część przychyliła się do podziału przedstawionego przez Zarząd Dróg 
Miejskich. 
W związku z powyższym, radni postanowili odstąpić od podjęcia uchwały i jeszcze raz 
wspólnie przepracować przedstawioną propozycję sektorów. 
 

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



 
9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o wytyczenie 

przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Morawskiego i Kasprzaka. 
 
Prowadzący obrady przypomniał o przygotowanym w 2016 r. projekcie wyznaczenia dwóch 
przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Morawskiego i Kasprzaka. Ówczesna Rada 
Osiedla, opiniując ten projekt postanowiła jednak zrezygnować z jednego z proponowanych 
przejść i pozytywnie zaopiniowała budowę tylko jednego. W efekcie nie powstało przejście 
przez południową stronę ulicy Kasprzaka, stanowiące najkrótszą drogę do ul. Głogowskiej 
i przystanków tramwajowych. Mimo braku formalnie wyznaczonego przejścia, mieszkańcy 
przechodzą w tym miejscu przez ulicę, co często stwarza niebezpieczne sytuację. Wobec 
czego, Rada proponuje, aby zrealizować projekt z 2016 r. w całości i wyznaczyć brakujące 
przejście dla pieszych.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XII/79/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 8). 
 
10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego 

o ustawienie wiaty przystankowej na ul. Berwińskiego. 
 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały jest wynikiem prośby o wsparcie dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 26, która w związku z licznymi uwagami zgłaszanymi przez 
rodziców, zawnioskowała do Zarządu Transportu Miejskiego o ustawienie wiaty 
przystankowej na ul. Berwińskiego przy przystanku linii autobusowej nr 145. 
 
Umieszczenie wiaty w w/w miejscu ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uczniów, 
ale i również do poprawy komfortu pozostałych podróżujących linią nr 145, szczególnie 
w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
 
Przewodniczący Andrzej Janowski odczytał projekt uchwały i rozpoczął głosowanie. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XII/80/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 9). 
 
 
 
11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania 

o przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. zagospodarowania Parku 
Kasprowicza.  

 
Przewodzący obradom przedstawił treść projektu uchwały wnioskującej o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Parku Kasprowicza. Ich organizacja 
jest zasadna z uwagi na konieczność zaaranżowania przestrzeni Parku Kasprowicza zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców i osób uczęszczających do parku. Obecnie pełni on wiele 



różnych funkcji: jest miejscem wypoczynku, sportu i rekreacji, zabaw dla dzieci, działalności 
ogrodu społecznego, odbywają się też różne imprezy okolicznościowe. Niezbędne jest więc 
opracowanie spójnego projektu, który  uwzględni wszystkie te funkcje i potrzeby 
mieszkańców z najwyższą dbałością o tereny zielone oraz zachowanie istniejących 
ekosystemów w przestrzeni parku.  
 
Godz. 19:50 – sesję opuścił radny Amadeusz Smirnow. 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 XII/82/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 11). 
 
12. Diety dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XII/83/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 12). 
 
 
13. Wolne głosy i wnioski. 

 
Radna Janina Łukarska przekazała prośbę Fundacji „APJA” o udzielenie rekomendacji 
w zakresie realizacji zadania finansowanego ze środków budżetu Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, przekazał informacje z inwentaryzacji 
drzew przeprowadzonej w Parku Kasprowicza oraz ze spotkania dot. budowy krytej pływalni. 
 
 
14. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20:30. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                    (-) Andrzej Janowski 



 
Przewodniczący                   Poznań, 18 lutego 2020 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 
19 lutego 2020 r. o godz. 18:30 w Zespole Szkół nr 8, przedstawiam następujący porządek 

obrad. 
 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w zmiany uchwały nr XI/68/III/2020 w sprawie wniosku do 

wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach 

finansowych na 2020 rok. 

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

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu 

Osiedla za rok 2019. 

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru sprzedaży nieruchomości 

położonej przy ul. K. Potockiej. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kandydata na członka komisji konkursowej 

programu „Centrum warte Poznania” na 2020 r. 

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  propozycji sektorów mieszkańców 

w ramach Strefy Płatnego Parkowania. 

9. Projekt  uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o wytyczenie 

przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Morawskiego i Kasprzaka. 

10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego o ustawienie 

wiaty przystankowej na ul. Berwińskiego. 

11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania 

o przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. zagospodarowania  Parku 

Kasprowicza. 

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

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. 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 XII  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 19 lutego 2020 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 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 
 

 


