Protokół
XIX sesji Rady Osiedla Św. Łazarz
z 25 listopada 2020 r.
XIX sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w trybie zdalnym 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 (18 osób obecnych) obrady XIX sesji Rady Osiedla Św. Łazarz
otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Janowski, po czym przekazał prowadzenie obrad
Wiceprzewodniczącemu Rady Marcinowi Pakule. Lista obecności radnych stanowi załącznik
nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano Joannę Smoczyńską – pracownika Wydziału
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków Osiedla na 2021 r.
Wiceprzewodniczący Marcin Pakuła wyświetlił projekt uchwały na ekranie i poprosił
o wyjaśnienia Przewodniczącą Zarządu Agnieszkę Michalak-Pietkiewicz, która wytłumaczyła
zmiany w przyszłorocznym planie wydatków. Polegają one na powierzeniu zadania
„Organizacja wydarzeń sportowych na terenie pływalni i w Parku Kasprowicza” Wydziałowi
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz przekazaniu 1 000 zł na organizację
wydarzeń i wypoczynku dla dzieci mi młodzieży Szkole Podstawowej nr 9.
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały, do którego radni nie zgłosili uwag,
przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne
z połączeniem.
W wyniku głosowania uchwała nr XIX/121/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 3).
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu reorganizacji układu linii
nocnych na terenie Aglomeracji Poznańskiej.
Prowadzący obrady oddał głos Przewodniczącej Zarządu, która przypomniała pismo Zarządu
Transportu Miejskiego z prośbą o zaopiniowanie projektu reorganizacji układu linii nocnych

na terenie Aglomeracji Poznańskiej. Przewodnicząca przedstawiła pokrótce zmiany dotyczące
linii kursujących na terenie Osiedla Św. Łazarz.
Radny Damian Marciniak zapytał, czy zostanie utrzymany 30-minutowy takt linii.
Przewodnicząca odpowiedziała, że częstotliwość kursowania linii nocnych nie zmieni się,
a dotychczasowy takt zostanie zachowany.
Radny Damian Marciniak dopowiedział, że dla Łazarza tak naprawdę niewiele się zmieni,
oprócz numeracji linii, a na reorganizacji skorzystają najbardziej osiedla peryferyjne.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag,
w związku z czym przystąpiono do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne
z połączeniem.

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/122/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 4).
Godz. 18:58 – do sesji dołączył radny Franciszek Sterczewski. Od tej pory w obradach brało
udział 19 osób.
5. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie ewaluacji i reformy jednostek
pomocniczych Miasta Poznania.
O zreferowanie tematu poproszona została Przewodnicząca Zarządu Agnieszka MichalakPietkiewicz.
Przewodnicząca streściła stanowisko w sprawie ewaluacji i reformy jednostek pomocniczych,
które odnosi się w szczególności do:
- granic administracyjnych osiedli;
- finansowania jednostek pomocniczych;
- zadań i kompetencji jednostek;
- zmian w statutach osiedli;
- ordynacji wyborczej oraz
- komunikacji z mieszkańcami.
Radny Dawid Krupa nawiązał do wspomnianego przez Przewodniczącą postulatu
dotyczącego zachowania granicy administracyjnej Łazarza i zapytał, czy pojawiła się jakaś
inna propozycja. Przewodniczący Rady Andrzej Janowski wyjaśnił, że WJPM proponował
m.in. połączenie Łazarza z Górczynem. Przewodnicząca Zarządu dodała, że Rada nie zgadza
się na takie rozwiązanie, gdyż nie było ono w jakikolwiek sposób uzasadnione.
Przyznała, że łączenie osiedli ma sens w przypadku mniejszych jednostek, ale tylko pod
warunkiem wyrażenia przez nich zgody czy chęci połączenia.

Radna Beata Szeszuła zgodziła się z wypowiedzią Przewodniczącej Agnieszki MichalakPietkiewicz i dodała, że propozycja WJPM oprócz połączenia Łazarza z Górczynem zakładała
też zmniejszenie budżetu połączonych osiedli. Zdaniem radnej już obecny budżet nie
wystarcza na wszystkie potrzeby, a wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego,
że część Łazarza leży też za skrzyżowaniem ulic Głogowskiej i Hetmańskiej, wobec czego
jego powiększenie aż do granic Górczyna, przy zachowaniu tej samej ilości radnych, którzy
już teraz mają sporo obowiązków, jest niezrozumiałe.
Radny Amadeusz Smirnow również uznał propozycje WJPM jako nie do przyjęcia. Zdaniem
radnego faworyzują one osiedla peryferyjne, kosztem tych śródmiejskich, podczas gdy Łazarz
przy obecnym zaludnieniu, potrzebuje na utrzymanie więcej środków niż osiedle, którego
dużą część stanowi las czy jezioro. Ponadto, proponowane zmiany w ordynacji wyborczej
mogłyby prowadzić do częściowego upartyjnienia się rad osiedli, przez co ich działalność
mogłaby utracić swój społeczny wymiar.
Radny Franciszek Sterczewski także wyraził swoje poparcie dla przedstawionego stanowiska,
uznając jednocześnie propozycje WJPM za absurdalne.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w związku z czym
przystąpiono do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne
z połączeniem.

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/123/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 5).
Przewodnicząca Zarządu przypomniała też, że do 15 grudnia możliwe jest również
indywidualne zgłaszanie uwag do ewaluacji i reformy jednostek pomocniczych.
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę
organizacji ruchu na ul. Głogowskiej poprzez przedłużenie pasa ruchu dla rowerów
w kierunku centrum.
Prowadzący obrady poprosił o zreferowanie projektu uchwały radnego Amadeusza
Smirnowa, który wyjaśnił, że projekt dotyczy zmiany organizacji ruchu na ul. Głogowskiej,
polegającej na przedłużeniu pasa rowerowego w kierunku centrum, na odcinku od
ul. Kanałowej do zjazdu w stronę Dworca PKP. W analizach przeprowadzonych przez firmę
Siemens wykazano, że zwężenie powyższego odcinka ul. Głogowskiej jest możliwe, jednak
Miasto ostatecznie się na nie nie zdecydowało. Podczas gdy, wnioskowane przedłużenie pasa
rowerowego stanowiłoby znaczne ułatwienie dla osób przemieszczających się w stronę
centrum oraz poprawę ich bezpieczeństwa.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne
z połączeniem.

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/124/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 6).
7. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Przewodnicząca Agnieszka Michalak-Pietkiewicz odczytała projekt uchwały przygotowany
przez Zarząd Osiedla, który został rozesłany do wszystkich radnych. Zaproponowała też
umniejszenie o 50 zł diet dla radnych Agnieszki Hoffman i Pawła Kowalczyka, nieobecnych
podczas sesji i przyznanie tych kwot Wiceprzewodniczącemu Marcinowi za prowadzenie
sesji oraz radnej Joannie Ellman za zaangażowanie w łazarską pomoc świąteczną.
Pozostali radni nie wnieśli uwag, zmiany wprowadzono autopoprawką.
Głosowanie nad poprawką do uchwały:
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ze względu na problemy techniczne
z połączeniem.

W wyniku głosowania uchwała nr XIX/125/III/2020 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 7).
8. Wolne głosy i wnioski.
Radna Joanna Ellman zwróciła uwagę na znaki poziomowe wymalowane na ulicy
Sczanieckiej i Drużbackiej. Znaki już w tym momencie są rozjeżdżane przez nieprawidłowo
parkujące samochody, radna wyraziła obawę, że do momentu wdrożenia Strefy Płatnego
Parkowania będą one już całkowicie niewidoczne.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na części tych poziomych znaków ustawione zostaną
dodatkowo słupki i stojaki rowerowe. Natomiast już po wprowadzeniu strefy zorganizowany
zostanie audyt, po którym wszystkie miejsca wymagające poprawy zostaną jeszcze raz
przemalowane.
9. Zamknięcie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla, Marcin Pakuła, podziękował wszystkim za przybycie
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:50.
Protokół sporządziła:

Przewodniczący obradom:

(-) Joanna Smoczyńska

(-) Marcin Pakuła

Przewodniczący
Rady Osiedla Św. Łazarz

Poznań, 23 listopada 2020 r.

W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XIX sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień
25 listopada 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 zmiany projektu planu wydatków Osiedla na 2021 r.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu reorganizacji układu linii nocnych
na terenie Aglomeracji Poznańskiej.
5. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie ewaluacji i reformy jednostek
pomocniczych Miasta Poznania.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany organizacji ruchu na łazarskim odcinku
ul. Głogowskiej.
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 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/informacjeo-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-oprzetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-radyosiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesjirady-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 OBECNOŚCI NA SESJI NR XIX
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z 25 listopada 2020 r.

L.P

IMIĘ NAZWISKO

1.

BADZIŃSKA Sylwia

obecna

2.

ELLMANN Joanna

obecna

3.

HOFFMANN Agnieszka

4.

JANOWSKI Andrzej Piotr

obecny

5.

KOSIEDOWSKI Wojciech Bartosz

obecny

6.

KOSZAL Dorota

obecna

7.

KOWALCZYK Paweł

8.

KRUPA Dawid

obecny

9.

ŁUKARSKA Janina Urszula

obecna

10.

MARCINIAK Damian

obecny

11.

obecna

12.

MICHALAK-PIETKIEWICZ Agnieszka
Małgorzata
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

nieobecna

nieobecny

