
Protokół 
XIII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z  20 maja 2020 r. 
 
XIII sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania 

się na odległość. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:30. 
 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (20 osób obecnych) obrady XIII 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 zmiany wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok. 
 
Treść projektu uchwały zreferował Przewodniczący Rady Andrzej Janowski, który wyjaśnił 
proponowane zmiany w planie wydatków Osiedla na rok 2020. Dotyczą one przede 
wszystkim zwiększenia kwoty na zadaniu „ Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą 
ulic w ramach SPP na terenie Osiedla. Środki na ten cel pochodzić mają z zadania „Łazarskie 
koncerty w Parku Wilsona”, które nie może zostać zrealizowane ze względu na odwołanie 
obchodów tegorocznych Dni Łazarza oraz ze środków zaoszczędzonych po wyborze 
wykonawców zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Ponadto, Rada Osiedla 
przekazuje dodatkowe środki na zadania: „Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych”, „Konkurs grantowy na wydarzenia kulturalne na terenie Osiedla” oraz 
„Warsztaty ruchowe na świeżym powietrzu na terenie Osiedla”. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zapytał radnych o uwagi. 
 
Radny Wojciech Kosiedowski wyraził swoją obawę, co do przesuwania większości środków 
z zadań tzw. „miękkich”, z obszaru kultury, która szczególnie ucierpiała w obecnej sytuacji, 
na zadania inwestycyjne. Zdaniem radnego Zarządowi Dróg Miejskich nie powinna być 
przekazywana tak duża kwota. 
 
Obawy radnego podzielili również radni Roman Modrzyński i Dawid Krupa. 
 
Przewodniczący Rady, ustosunkowując się do tych głosów, wyjaśnił, że wycofywane są tylko 
te zadania, które nie mogą zostać zrealizowane ze względu na obecną sytuację 
epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia, a w planie wydatków Osiedla nadal ujętych 
zostaje sporo zadań kulturalnych. 
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag do treści uchwały, w związku z czym przystąpiono do 
głosowania. 
 



Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 4. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XIII/83/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/III/2019 w sprawie ustalenia 

listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg 
wewnętrznych i gminnych na 2020 r. 
 

Przewodniczący Andrzej Janowski wyjaśnił, że zmiana podjętej we wrześniu ubiegłego roku 
uchwały, konieczna jest ze względu na ustalenia podjęte z przedstawicielami Zarządu Dróg 
Miejskich podczas spotkania dotyczącego realizacji przekazanych tej jednostce zadań.   
Podczas w/w spotkania okazało się, że środki na remonty dróg i chodników miejskich są 
w tym roku dużo mniejsze niż dotychczas i nie pozwolą one na wyremontowanie dłuższego 
odcinka jakiejkolwiek jezdni czy chodnika. W związku z tym Zarząd Dróg Miejskich 
zasugerował, aby dokończyć remont chodnika na ul. Iłłakowiczówny.  
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący rozpoczął 
głosowanie. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XIII/84/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny 

i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań. 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i poprosił radną Sylwię Badzińską 
o przedstawienie założeń tegorocznej edycji konkursu. 
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że konkurs odbędzie się na dotychczasowych 
zasadach, zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca, szczegółowe informacje zostały już 
opublikowane na funpage’u Rady .  
 
 
W związku z brakiem uwag do nowego składu komisji konkursowej Przewodniczący poprosił 
radnych o zagłosowanie. 
 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XIII/85/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 



 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Miasta Poznania. 

 
O zreferowanie projektu uchwały poproszona została Przewodnicząca Zarządu Agnieszka 
Michalak-Pietkiewicz, która wyjaśniła zmiany, jakie zachodzą w obecnie obowiązującej 
uchwale w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Poznania.  
Zarząd Osiedla zaproponował podjęcie uchwały pozytywnie opiniującej, w której wnioskuje 
się jednocześnie o wydzielenie podstrefy śródmiejskiej, w której obowiązywałyby 
zmniejszone limity zezwoleń na sprzedaż alkoholu ze względu na zagrożenie dla 
podejmowanych na tym terenie działań rewitalizacyjnych.  
 
Radny Dawid Krupa zaproponował, aby w uchwale wskazać konkretne miejsca, w których 
sprzedaż alkoholu powinna zostać ograniczona.  
 
Przewodniczący Andrzej Janowski wyjaśnił, że przedmiotem opinii jest ilość udzielanych 
koncesji, a nie konkretne podmioty, którym takie zezwolenia są przyznawane, wobec czego 
jest to niemożliwe. 
 
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XIII/86/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
 
7. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały i zgłosiła do niego poprawkę 
przewidującą przyznanie dodatkowych 50 zł dla radnego Dawida Krupy. 
 

Głosowanie nad poprawką do projektu uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
 
Po przegłosowaniu przez radnych poprawki Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały: 

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

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XIII/87/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr7). 
 



 
8. Wolne głosy i wnioski. 

 
Radna Beata Szeszuła poinformowała, że pierwszy tegoroczny numer gazetki osiedlowej, 
planowany w maju  nie ukaże się w planowanym w maju terminie ze względu na brak 
możliwości jej rozdystrybuowania. Wobec tego pierwszy numer wydany zostanie w lipcu.  
 
Radny Wojciech Kosiedowski poinformował o zbiórce żywności dla osób potrzebujących 
organizowanej przez CIL Łazanka.  
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski poinformował o: 
- otwarciu ofert na przebudowę ulicy Jarochowskiego; remont rozpocznie i skończy się 
jeszcze w tym roku; 
- trwającej przebudowie Rynku Łazarskiego; 
- wyłonieniu wykonawcy wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu, 
które planowane jest 1 października br.; 
- wyborze wykonawcy przebudowy skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Dmowskiego; 
- planowanych zmianach na ul. Głogowskiej od ul. Stablewskiego do ul. Berwińskiego 
polegających na wydzieleniu torowiska, zwężeniu jezdni do jednego pasa, stworzeniu azyli 
przy przejściach dla pieszych oraz pasów rowerowych w obu kierunkach. 
 
 
9. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz.19:30. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                    (-) Andrzej Janowski 



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

W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XIII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 
20 maja 2020 r. o godz. 18:30, 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 zmiany uchwały nr VII/45/III/2019 w sprawie ustalenia 

listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg 

wewnętrznych i gminnych na 2020 r. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny 

i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań. 

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Miasta Poznania. 

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 

 
 
 
 
 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla ucz estników sesji rad osiedli 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą 
przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań 

2. 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 



3. Pani/Pana dane będą przetwarzane 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 oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1429 ze zm.). 
Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji. Wykaz uchwał Rady Miasta 
Poznania w sprawie uchwalenie statutów poszczególnych osiedli jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej (https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html).  

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Przebieg sesji 
zarejestrowany na nośniku informacji będzie przechowywany przez 5 lat. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 
one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. W przypadku odbywania sesji lub podejmowania rozstrzygnięć, w tym uchwał z 
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (na podstawie z art. 15zzx ust. 1 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) Administrator przetwarza Pani/Pana 
dane osobowe np. imię i nazwisko, adres e-mail, wizerunek.   

10. W przypadku zdalnego trybu obradowania Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane 
do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Do zdalnego 
trybu obradowania rady osiedla jest wykorzystywany program ZOOM dostarczony przez Zoom 
Video Communications, Inc. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez  
Zoom Video Communications, Inc znajdzie Pani/Pan na stronie EU-U.S. and Swiss-U.S. 
Privacy Shield 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active) oraz 
stronie dostawcy (https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html). Ponadto, w 
przypadku transmisji obrad na serwisie YouTube Pani/Pana dane osobowe trafią do 
właściciela serwisu YouTube (tj. Google LLC) na zasadach określonych przez tego dostawcę 



(dostępne pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ oraz 
https://policies.google.com/privacy). 

 

 

 



LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR XIII 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 20 maja 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 

 

 


