Protokół
XXX sesji Rady Osiedla Św. Łazarz
z 22 września 2021 r.
XXX 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 (19 osób obecnych) obrady XXX 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
i zaproponował jego rozszerzenie o punkt:
6a. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Otwarta Strefa Kultury w zakresie
realizacji zadania „Organizacja wydarzeń w ramach projektu „Włącz Łazarz”
(konkurs grantowy)”.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad:
Za – 18, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków
celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 89
na 2021 rok.
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski przedstawił prośbę dyrekcji Przedszkola nr 89
o zmianę przeznaczenia środków powierzonych ujętych w planie finansowym placówki.
Następnie odczytał projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/178/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 3).
Godz. 18:47 – do sesji dołączył radny Jakub Skurzyński. Od tej pory w obradach brało udział
20 osób.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/170/III/2021 w sprawie
projektu planu wydatków na 2022 r.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zmiany dotyczą zadań zaproponowanych do realizacji
w przyszłym roku Zarządowi Zieleni Miejskiej i Wydziałowi Kultury.
Zarząd Zieleni Miejskiej poprosił o włączenie środków zaplanowanych na zadanie
„Zapewnienie całorocznej przenośnej toalety na placu zabaw przy ul. Dmowskiego” do
zadania „Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego”. Z kolei Wydział Kultury
nie przyjął do realizacji zadania „Organizacja obchodów 100. rocznicy klubu piłkarskiego
Lech Poznań”, w związku z czym środki przeznaczone na ten cel zdecydowano się przenieść
na zadanie „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy)”.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/179/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 4).

5.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji miejskich
zieleńców na lata 2022-2024 r.

Przewodniczący Rady przedstawił propozycję Zarządu Zieleni Miejskiej w zakresie
konserwacji miejskich zieleńców w latach 2022-2024. Następnie odczytał projekt uchwały,
zgodnie z którym akceptuje się zaproponowaną listę.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/180/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 5).

6.

Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Farma Miejska
w zakresie realizacji zadania "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie
Osiedla (konkurs grantowy)".

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu radną Sylwię Badzińską, która przedstawiła
projekt Stowarzyszenia Farma Miejska, zakładający organizację warsztatów japońskiej sztuki
kokedamy, czyli sztuki tworzenia wiszących kompozycji z roślin i mchu.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i w związku brakiem uwag zarządził głosowanie.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/181/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 6).

6a. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Otwarta Strefa Kultury
w zakresie realizacji zadania „Organizacja wydarzeń w ramach projektu „Włącz
Łazarz” (konkurs grantowy)”.
Z prośbą o rekomendację zwróciła się do Rady także Fundacja Otwarta Strefa Kultury.
Projekt „Włącz Łazarz 2021 – publikacje i spotkania sieciujące” przedstawiła przed
rozpoczęciem sesji p. Agnieszka Szablikowska- Trusewicz, prezentując radnym główne
założenia przedsięwzięcia.
W dyskusji dotyczącej projektu udział wzięli radni: Wojciech Kosiedowski, Sylwia
Badzińska, Andrzej Janowski, jednak żaden z nich nie zgłosił uwag do projektu uchwały.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 9.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/182/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 7).

7.

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej
położonej w rejonie ul. Głogowskiej.

Przewodniczący Rady przedstawił prośbę Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o opinię
w sprawie zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Głogowskiej, po czym
wyświetlił na ekranie mapę i wskazał przedmiotową nieruchomość.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Zarządu, Agnieszka Michalak-Pietkiewicz, zwracając
uwagę na lakoniczną treść pisma WGN, w którym nie zawarto informacji nt. planowanego
przeznaczenia zbywanej nieruchomości. W związku z tym, Przewodnicząca zaproponowała
odstąpienie od podjęcia uchwały podczas sesji, przekazanie jej na posiedzenie Zarządu,
a w międzyczasie spotkanie z inwestorem i uzyskanie konkretniejszych informacji
nt. planowanej inwestycji. Przewodnicząca wyraziła też obawę, że inwestor, który nabędzie
działkę nie domknie pierzei wzdłuż ul. Głogowskiej.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował, aby do uzasadnienia uchwały,
w którym pozytywnie opiniuje się zbycie nieruchomości, dopisać, że intencją Rady jest
domknięcie pierzei. Przewodnicząca Zarządu zgodziła się wprowadzić powyższą zmianę
autopoprawką.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/183/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 8).

8.

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego 2022.

Przewodniczący Rady przedstawił zgłoszone projekty dotyczące osiedla, po czym radni
zarekomendowali je zgodnie z załącznikami do uchwały.
19:30 – sesję opuścił radny Marcin Pakuła. Od tej pory w obradach brało udział 19 osób.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/183/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 8).

9.

Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie
terenu powierzonego Osiedlu Św. Łazarz, położonego w obrębie ulic Dmowskiego
i Łukaszewicza, Zarządowi Zieleni Miejskiej.

Przewodniczący Rady doprecyzował, że przedmiotem uchwały jest teren powierzony Osiedlu,
położony przy ul. Dmowskiego i Łukaszewicza, na którym znajduje się plac zabaw, siłownia
dla seniorów oraz boisko do piłki nożnej. Przewodniczący poinformował też, że Zarząd
Zieleni Miejskiej wyraził wolę przejęcia w/w terenu.
Przewodnicząca Zarządu dodała, że Osiedle zdecydowało się na przekazanie terenu ZZM,
ponieważ jako jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nie jest w stanie sprawować
faktycznej kontroli nad powierzonym terenem i samodzielnie o nim decydować. Natomiast,
przekazanie terenu ZZM, który zarządza i utrzymuje większość tego typów terenów
miejskich, powinno w znaczny sposób uprościć i usprawnić bieżące utrzymanie, zgłaszanie
napraw oraz nadzór nad prowadzonymi pracami.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/184/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 9).

10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie
działań zmierzających do rewitalizacji Parku Kasprowicza.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/185/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 10).

11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie
w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej terenów zielonych w Parku Kasprowicza.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, zgodnie z którym wnioskuje się
o przekazanie terenów zielonych w Parku Kasprowicza, na których miało powstać lodowisko,
Zarządowi Zieleni Miejskiej. Obecnie działkami zarządzają Poznańskie Ośrodki Sportu
i Rekreacji.
Przewodnicząca Zarządu dodała, że również w tym przypadku, ZZM wyraził zgodę na
przejęcie w zarząd proponowanych terenów.
Radny Roman Modrzyński zapytał, czy teren, na którym działa obecnie Kolektyw Kąpielisko
również zostanie przekazany ZZM. Przewodniczący odpowiedzieli twierdząco
i poinformowali, że podczas rozmów z dyrekcją ZZM ta wyraziła wstępną wolę
pozostawienia w tym miejscu ogrodu społecznego.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/186/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 11).

12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o wykonanie
projektu przebicia pieszo-rowerowego z ul. Małeckiego do ul. Zachodniej.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu radnego Amadeusza Smirnowa,
który przedstawił treść uchwały i wyjaśnił, że celem utworzenia połączenia pieszorowerowego z ul. Małeckiego do ul. Zachodniej jest ułatwienie komunikacji rowerowej do
Dworca Zachodniego. Co ważne, takie połączenie sprawiłoby, że rowerzyści nie musieliby
poruszać się jezdnią na dość niebezpiecznym odcinku ul. Głogowskiej.
Radni nie wnieśli uwag do treści uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/187/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 12).

13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o włączenie do
planowanego parku w rejonie cieku Górczynki działki przy ul. Hetmańskiej.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że utworzenie parku w rejonie cieku Górczynki
zaproponowali mieszkańcy Górczyna. Naturalnym przedłużeniem planowanego parku
klinowego byłaby działka miejska leżąca na terenie Łazarza, przy ul. Hetmańskiej, położona
na terenie nieczynnych już ogródków działkowych. Jest to działka, której zbycie Rada
Osiedla zaopiniowała negatywnie podczas czerwcowej sesji. Przewodniczący przypomniał
też, że na terenie Dolnego Łazarza brakuje terenów zielonych, a o takie tereny Rada

wnioskowała przy okazji opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla tego obszaru. Stąd też pomysł, aby zawnioskować do Prezydenta Miasta Poznania
o włączenie działki przy ul. Hetmańskiej do planowanego parku.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/188/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 13).
14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowlano-wykonawczego
zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie
ulic Dmowskiego i Łukaszewicza.
Przewodniczący przypomniał, że w lutym bieżącego roku, Biuro Koordynacji Projektów
i Rewitalizacji Miasta poprosiło Radę o zaopiniowanie zmiany w przygotowanym przez firmę
Oaza Zieleni projekcie zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu w obrębie ulic
Dmowskiego i Łukaszewicza. Zmiana ta polegała na wymianie zaprojektowanego drenażu
francuskiego na drenaż liniowy. Rada proponowaną zmianę zaopiniowała pozytywnie,
ale wskazała też alternatywę do wskazanego rozwiązania w postaci zmiany nachylenia terenu.
Firma Oaza Zieleni nie ustosunkowała się do sugestii Osiedla, nanosząc na projekt zmianę
dotyczącą drenażu i poprosiła Radę o zaopiniowanie ostatecznej wersji projektu.
Godz. 19:45 – sesję opuścił radny Jakub Skurzyński. Od tej pory w obradach brało udział 18
osób.
Przewodnicząca Zarządu zwróciła uwagę na krótki, zaledwie tygodniowy termin, jaki Rada
otrzymała na zapoznanie się z projektem przed sesją i zaproponowała jego zaopiniowanie na
najbliższym posiedzeniu Zarządu, w którym udział mogłaby wziąć również pani projektant.
Przewodniczący Rady, radni Szymon Pawelczyk, Tomasz Naradowki i Beata Szeszuła
zwrócili uwagę na to, że projekt i jego realizacja już są opóźnione i Rada nie powinna go
wstrzymywać odstępując od podjęcia uchwały. Tym bardziej, że żaden z radnych nie zgłosił
jakichkolwiek merytorycznych uwag.
Radni Sylwia Badzińska, Joanna Ellmann i Amadeusz Smirnow zgodzili się
z Przewodniczącą Zarządu i uznali, że warto byłoby zaczekać jeszcze kilka dni i zasięgnąć
opinii na temat projektu u osób, które się na tym znają. Radni zwracali uwagę na inne
miejskie inwestycje, po których realizacji okazało się, że coś można było zrobić lepiej już na
etapie projektowania.
Wobec powyższego, Przewodnicząca Zarządu złożyła wniosek formalny o odstąpienie od
uchwały
Godz. 20:00 – sesję opuścił radny Amadeusz Smirnow. Od tej pory w obradach brało udział
17 osób.

Głosowanie nad odstąpieniem od uchwały:
Za – 7, przeciw – 9, wstrzymało się – 1.
Radni podjęli decyzję o nieodstępowaniu od uchwały, w związku z czym Przewodniczący
Rady odczytał jej treść i zarządził głosowanie.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 8, przeciw – 1, wstrzymało się – 8.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/189/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 14).
15. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
W wyniku głosowania uchwała nr XXX/190/III/2021 została podjęta przez Radę Osiedla
(załącznik nr 15).

16. Wolne głosy i wnioski.
Godz. 20:20 – radni Damian Marciniak i Beata Szeszuła opuścili sesję. Od tej pory
w obradach brało udział 15 osób.
Radny Roman Modrzyński zapytał o zieleń, która miała pojawić się przy ul. Strusia. Radna
Sylwia Badzińska poinformowała, że podczas rozmowy z przedstawicielem BKPiRM została
zapewniona o realizacji tego zadania jeszcze jesienią tego roku.
Przewodnicząca Zarządu poinformowała o:
- planowanym spotkaniu z BKPiRM w sprawie otwarcia Rynku Łazarskiego oraz odbruków
na terenie Osiedla
17. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20:30.
Protokół sporządziła:
(-) Joanna Smoczyńska

Przewodniczący obradom:
(-) Andrzej Janowski

Przewodniczący
Rady Osiedla Św. Łazarz

Poznań, 20 września 2021 r.

W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XXX sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień
22 września 2021 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 wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków
celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 89 na
2021 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/170/III/2021 w sprawie
projektu planu wydatków na 2022 r.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji miejskich
zieleńców na lata 2022-2024 r.
6. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Farma Miejska
w zakresie realizacji zadania "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla
(konkurs grantowy)".
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej
położonej w rejonie ul. Głogowskiej.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego 2022.
9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie
terenu powierzonego Osiedlu Św. Łazarz, położonego w obrębie ulic Dmowskiego
i Łukaszewicza, Zarządowi Zieleni Miejskiej.
10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie
działań zmierzających do rewitalizacji Parku Kasprowicza.
11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie
w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej terenów zielonych w Parku Kasprowicza.
12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o wykonanie
projektu przebicia pieszo-rowerowego z ul. Małeckiego do ul. Zachodniej.
13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o włączenie do
planowanego parku w rejonie cieku Górczynki działki przy ul. Hetmańskiej.

14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowlano-wykonawczego
zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic
Dmowskiego i Łukaszewicza.
15. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. 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 XXX
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z 22 września 2021 r.

L.P

IMIĘ 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

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

