
Protokół 
XVIII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z  21 października 2020 r. 
 

XVIII sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:35. 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (20 osób obecnych) obrady XVIII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Janowski. Lista obecności radnych stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano Joannę Smoczyńską – 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 wniosku do placówek oświatowych o dokonanie zmian 

w planach finansowych na 2020 rok. 
 
Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącej Zarządu Agnieszce Michalak-Pietkiewicz, 
która wyjaśniła, że część łazarskich placówek zwróciła się z prośbą o zmianę przeznaczenia 
środków przekazanych na organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, 
integracyjnych, czy kolonii letnich. Zadania te nie mogły zostać zrealizowane ze względu na 
panująca pandemię.  
 
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag. 
 

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

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne 
z połączeniem. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/114/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 3). 
 
 
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej 
nr 33 na 2020 rok. 
 

Przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, że uchwała dotycząca zmiany przeznaczenia środków 
ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 podejmowana jest osobno, gdyż nie 
dotyczy środków wolnych Osiedla, a środków celowych, naliczonych dla placówki na zadania 
remontowe, którymi Osiedle nie dysponuje.  
 



Dyrekcja poprosiła o wyrażenie zgody na przeniesienie kwoty 25 000 zł, z zadania „Remont 
sanitariatów – II etap budynek C”, na zadanie „Remont pomieszczeń szkolnych oraz urządzeń 
rekreacyjnych znajdujących się na terenie placówki”. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 

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

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne 
z połączeniem. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/115/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków Osiedla na 2021 r.  

 
Przewodniczący Andrzej Janowski odczytał projekt uchwały i poprosił Przewodniczącą 
Zarządu o wyjaśnienia. 
 
Przewodnicząca Agnieszka Michalak-Pietkiewicz wytłumaczyła, że o doprecyzowanie nazwy 
zadania polegającego na zagospodarowaniu i utrzymaniu zieleni w pasach drogowych 
poprosił Zarząd Dróg Miejskich. Realizację zadań związanych z organizacją konkursu 
„Zielony Poznań” przejmie od przyszłego roku Wydział Działalności Gospodarczej 
i Rolnictwa, stąd konieczność zmiany realizatora w projekcie planu. Natomiast, jeśli chodzi 
o zagospodarowanie terenu przy ul. Łukaszewicza i Dmowskiego, środków na ten cel nie 
udało się pozyskać w konkursie grantowym, jednak Rada postanowiła rozpocząć realizację 
przygotowanego projektu do wysokości zaplanowanych na ten cel środków w planie 
wydatków Osiedla. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym 
przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/116/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 5). 
 
Godz. 19:00 – do sesji dołączyła radna Agnieszka Hoffmann. Od tej pory w obradach brało 
udział 21 osób. 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie zasięgu nazwy parku Jana Kasprowicza. 
 

Prowadzący obrady przedstawił pismo Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały RMP w sprawie zasięgu nazwy parku Jana 
Kasprowicza. Zgodnie z treścią uchwały, nazwa ta miałaby dotyczyć tylko i wyłącznie 
terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.   



 
Przewodnicząca Zarządu odczytała projekt uchwały negatywnie opiniującej przedstawioną 
propozycję, w której jednocześnie wnioskuje się o zwiększenie zasięgu nazwy parku 
o działkę, na terenie której planowana była budowa krytego lodowiska i basenu, 
drogę dojazdową między stadionem Energetyka a pływalnią oraz działkę u zbiegu ulic 
Reymonta i Chociszewskiego. W uzasadnieniu przypomina się również, że Rada już 
w grudniu ubiegłego roku wnioskowała o włączenie powyższych terenów do parku.  
 
Radny Szymon Pawelczyk zapytał, dlaczego do obszaru parku nie zaliczono terenu, na 
którym znajduje się Stadion Energetyka oraz działka przy ul. Jarochowskiego. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że działki te nie stanowią własności Miasta, a własność 
prywatną i to pewnie z tego powodu nie zostały uwzględnione przy ustalaniu zasięgu parku. 
Należałoby się jednak zastanowić, czy tereny te nie powinny jednak do niego należeć mimo 
takiej, a nie innej struktury własności. 
 
Radna Beata Szeszuła przypomniała, że podczas ustaleń dotyczących budowy krytej 
pływalni, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, jako park Kasprowicza określał teren 
ograniczony ulicami Reymonta, Wyspiańskiego, Jarochowskiego i Chociszewskiego. 
Propozycja GEOPOZ-u nie uwzględnia tymczasem niemal połowy tego terenu.  
 
Przewodniczący Andrzej Janowski zauważył z kolei, że propozycja zawarta w uchwale RMP, 
jest sprzeczna z przedstawioną przez Miasto koncepcją zagospodarowania parku 
Kasprowicza, autorstwa pracowni CDF Architekci, która jako park traktuje również działki 
nieadministrowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.  
 
Podsumowując wcześniejsze uwagi, radny Damian Marciniak zaproponował, aby w treści 
uchwały zawrzeć wszystkie działki, które zdaniem Rady powinny stanowić integralną część 
parku.   
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag, przystąpiono więc do głosowania nad projektem uchwały 
z zaproponowana przez radnego poprawką. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/117/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 6). 
 
 
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprzedaży alkoholu w lokalu położonym 

w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski poprosił o zabranie głosu pana Adama Ziajskiego, 
który zwrócił się do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na sprzedaż alkoholu.  
 
Gość wyjaśnił, że alkohol miałby być sprzedawany w ramach funkcjonowania Sceny 
Roboczej mieszczącej się przy ul. Grunwaldzkiej, podczas organizowanych tam koncertów. 
Środki ze sprzedaży alkoholu przeznaczone byłyby na honorarium dla artystów.  
 



Radna Sylwia Badzińska zapytała, jak sprzedaż alkoholu miałaby wyglądać ze strony 
organizacyjnej. 
 
Pan Adam Ziajski wytłumaczył, że Scena Robocza udostępni miejsce do sprzedaży alkoholu 
podmiotowi gastronomicznemu, który wyrazi chęć współpracy i przekaże część zysków na 
wynagrodzenie dla artystów. Sprzedawany będzie tylko alkohol niskoprocentowy. 
 
Radna zapytała też jaka ilość osób może obecnie brać udział w koncertach. 
Gość odpowiedział, że jest to 25% widowni, czyli w przypadku Sceny Roboczej – 40-45 
osób. 
 
Radny Franciszek Sterczewski zarekomendował z kolei działalność prowadzoną przez 
pana Adama Ziajskiego, wyraził nadzieję na dalszy rozwój projektów artysty i zachęcił 
pozostałych radnych do poparcia jego wniosku. 
 
Pozostali radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały 
pozytywnie opiniującej. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20,  przeciw – 0, wstrzymało się – 1. 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/118/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 7). 
 
 
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o likwidację 

postoju taksówek przy ul. Niecałej. 
 
Prowadzący obrady poprosił o zabranie głosu radnego Tomasz Naradowskiego, 
wnioskodawcę uchwały. 
 
Radny przypomniał, że od wielu lat w ciągu ul. Niecałej funkcjonuje postój taksówek. 
W związku ze zmianami planowanymi na ul. Niecałej w ramach wdrożenia Strefy Płatnego 
Parkowania oraz małą ilością miejsc parkingowych, okoliczni mieszkańcy zaczęli dopytywać, 
czy postój ten jest w tym miejscu niezbędny. Liczy on sobie 5 miejsc, a na co dzień zajęte jest 
najczęściej tylko jedno. W związku z tym, pojawiła się propozycja, aby postój taksówek przy 
ul. Niecałej zlikwidować i utworzyć go w zamian na ul. Obozowej. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że prace związane z wdrożeniem SPP na ul. Białej 
i Niecałej zaczynają się już nazajutrz, czyli 22 października. Parkowanie skośne na 
chodnikach zostanie zastąpione parkowaniem równoległym na jezdni, co spowoduje 
zmniejszenie dostępności miejsc parkingowych na obu ulicach, w związku z czym likwidacja 
postoju taxi stanowiłaby rekompensatę dla mieszkańców. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 21,  przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/119/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 8). 



 
9. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodnicząca Agnieszka Michalak-Pietkiewicz odczytała projekt uchwały przygotowany 
przez Zarząd Osiedla, który został też rozesłany do wszystkich radnych. 
 
Radna Sylwia Badzińska zgłosiła, że 100 zł z przyznanej jej diety przekazanych zostanie na 
zakup nagród dla laureatów w konkursie „Zielony Poznań”. Natomiast radny Roman 
Modrzyński podziękował za zwiększoną dietę przyznaną podczas poprzedniej sesji, 
dzięki której udało się zorganizować turniej bowlingowy dla osób niepełnosprawnych. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 21,  przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/120/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla 
(załącznik nr 9). 
 
 
10. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz poinformowała, że w związku 
z toczącymi się pracami  dotyczącymi ewaluacji i reformy rad osiedli, Wydział Wspierania 
Jednostek Pomocniczych Miasta przekaże w najbliższym czasie opracowanie dotyczące 
koniecznych zmian do wprowadzenia w statutach osiedli, co pomoże Radzie podjąć uchwałę 
w tej sprawie, podczas kolejnej sesji. 
 
 
11. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:50. 
 
 
  Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Smoczyńska                                                     (-)  Andrzej Janowski 



Przewodniczący                       Poznań, 21 października 2020 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
 
W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XVIII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 

21 października 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 placówek oświatowych o dokonanie zmian 

w planach finansowych na 2020 rok. 

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

celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej 

nr 33 na 2020 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków Osiedla na 2021 r. 

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

w sprawie zasięgu nazwy parku Jana Kasprowicza. 

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprzedaży alkoholu w lokalu użytkowym 

położonym w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22. 

8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o likwidację 

lokalizacji postoju taksówek przy ul. Niecałej.  

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

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
           (-) Andrzej Janowski 

 
 
 
 
 
 
 



 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji Rady Osiedli 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej 
RODO) 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 (IOD), 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 osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c, e RODO w 

jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:  
a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie 

przewidzianym przepisami prawa (art. 18 i 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej oraz uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 31 
sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli – jednostek pomocniczych 
Miasta Poznania, numery LXXVI/1113-1154/V/2010) - zapewnienie jawności i 
dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, w tym  
sporządzenie protokołów z przebiegu sesji, 

b) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i art. 15zzx ust. 1 ustawy z 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – zapewnienie transmisji audiowizualnej lub 
teleinformatycznej z posiedzeń organów. 

4. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych może obejmować: imię,  
nazwisko, e-mail, wizerunek, barwa głosu oraz inne kategorie danych, które uczestnik w 
trakcie obrad sesji Rad Osiedli może przekazać Administratorowi. 

5. Obrady sesji Rad Osiedli są transmitowane on-line w serwisie internetowym YouTube. 
6. 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.  

7. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale III 
RODO. 

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

9. Podanie danych osobowych przez mieszkańców jest dobrowolne. Zakres udostępnianych 
Administratorowi danych wynika m.in. z konfiguracji systemu wykorzystywanego do 
obsługi sesji Rad Osiedli (sterowanie mikrofonem i kamerą), jaką zastosuje osoba, której 
dane dotyczą tj. uczestnik zdalnej sesji. Natomiast przez radnych osiedlowych podanie 
danych jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w sesji zdalnej Rady Osiedla.  

10. Przebieg obrad sesji Rad Osiedli jest rejestrowany na nośniku informacji przy użyciu 
systemu wykorzystywanego do obsługi sesji Rady Osiedli. 

11. W związku ze zdalnym trybem obradowania Rady Osiedla, do którego 
wykorzystywany jest program ZOOM dostarczony przez Zoom Video Communications, 
Inc oraz transmisją obrad na serwisie YouTube, którego właścicielem jest Google LLC, 
Pani/Pana dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego będącego poza obszarem 



Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO 
(standardowe klauzule umowne). 

12. W związku z tym, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność 
decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności 
ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, Administrator danych 
osobowych wdrożył dodatkowe zabezpieczenia celem ich ochrony. Szczegółów w tym 
zakresie udziela IOD. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez Zoom 
Video Communications, Inc oraz Google LLC znajduje się w Politykach Prywatności ww. 
podmiotów: Polityka Prywatności Zoom (https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-
o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-
przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-
osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-
rady-osiedli,101030.html), Polityka prywatności Google LLC 
(https://policies.google.com/privacy). 

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

14. Odbiorcami Pani / Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym 
podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 



 
LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR XVIII 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 21 października 2020 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 obecny 

18. SMIRNOW Amadeusz Piotr obecny 

19. STECKA Klaudia Iwona obecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech obecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia obecna 

 


