
 Protokół 
III sesji Rady Osiedla św. Łazarz 

z 19 czerwca 2019 r. 
 
III sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie IK Pireus przy ul. Głogowskiej 35. 

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:40. 
 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (17 osób obecnych) obrady III sesji Rady Osiedla Św. Łazarz otworzył 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski. Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych. 
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 rozszerzył go, dodając punkty: 
8a. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji elementów małej architektury 
i nasadzeń na terenie Osiedla. 
8b. Projekt uchwały w sprawie uszczegółowienia zadania znajdującego się w planie 
finansowym Zarządu Dróg Miejskich. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
 
3. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie 

działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na 
terenie Osiedla. 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski przedstawił projekt uchwały. 
 
Godz. 18:45 – do sesji dołączył radny Jakub Skurzyński. Od tej pory w obradach brało udział 
18 osób. 
 
Godz. 18:55 – do sesji dołączyła radna Dorota Koszal. Od tej pory w obradach brało udział 
19 osób. 
 
W związku z brakiem uwag radnych do projektu uchwały, Przewodniczący poddał go pod 
głosowanie. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr III/19/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 3). 
 
 
 
 



4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta poznania o uwzględnienie 
przejazdów rowerowych podczas planowanej przebudowy skrzyżowania 
ul. Hetmańskiej i Dmowskiego. 

 
Godz. 19:00 – do sesji dołączył radny Franciszek Sterczewski. Od tej pory w obradach brało 
udział 20 osób. 
 
Przewodzący obradom odczytał projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr III/20/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 4). 
 
 
5.  Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie 

działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ul. Głogowskiej. 
 
Przewodniczący Rady omówił treść uchwały w sprawie wniosku o poprawę bezpieczeństwa 
na ul. Głogowskiej, po czym zapytał radnych o pytania i uwagi.  
 
Uwagi nie zostały zgłoszone, przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr III/21/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 5). 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o uwzględnienie 

linii autobusowej i przystanków autobusowych w projekcie przebudowy 
ul. Kolejowej. 

 
Przewodniczący Andrzej Janowski odczytał projekt uchwały, w której wnioskuje się 
o uwzględnienie linii autobusowej i przystanków autobusowych w projekcie przebudowy 
ul. Kolejowej. W uzasadnieniu uchwały wskazano, dlaczego w opinii Rady na ul. Kolejowej 
powinien pojawić się autobus. 
 
Przewodniczący poinformował również o spotkaniu w siedzibie ZDM, na którym obecni byli 
także przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego, którzy zapewnili, że ZTM popiera 
utworzenie linii autobusowej na ul. Kolejowej. Podczas spotkania poruszono też kwestię 
parametrów drogi po przebudowie.  
 
Następnie głosu udzielono mieszkance ul. Kolejowej, która przypomniała, że podczas 
konsultacji społecznych dot. przebudowy ul. Kolejowej, większość jej mieszkańców 
opowiedziała się przeciw utworzeniu w jej ciągu linii autobusowej. Mieszkańcy obawiają się 
przede wszystkim poszerzenia jezdni, które automatycznie doprowadzi do zwężenia 
chodników, zwiększenia ruchu oraz hałasu generowanego przez przejeżdżające autobusy.  
 



W odpowiedzi, Przewodniczący wyjaśnił, że linia autobusowa wprowadzana jest właśnie po 
to, aby zmniejszyć ruch samochodowy na danej ulicy. Natomiast co do obawy przed hałasem 
– autobus kursować będzie max. 4-6 razy w ciągu godziny, po asfaltowej jezdni, w związku 
z czym jego odgłosy nie będą uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.  
 
Dalej głos zabrał radny Rady Miasta Poznania Filip Olszak, który przypomniał, 
że w podsumowaniu konsultacji przeprowadzonych w roku 2015 zapisano 
sprzeciw mieszkańców wobec poprowadzenia linii autobusowej ul. Kolejową. Mimo to, Rada 
Osiedla Św. Łazarz, w styczniu 2016 r. podjęła uchwałę, w której wnioskowała 
o poprowadzenie autobusu w pobliżu ul. Kolejowej. W maju 2018 r. ówczesny Zastępca 
Prezydenta Miasta Poznania, Maciej Wudarski, poinformował jednak, iż ze względu na brak 
środków finansowych linia autobusowa na ul. Kolejowej nie jest planowana, w związku 
z czym, Rada Osiedla podjęła uchwałę z wnioskiem o nieuwzględnianie autobusu w projekcie 
przebudowy ulicy.  
 
Na tym Przewodniczący zakończył dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr III/22/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 6). 
 
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie zmian 

w planie finansowym na 2019 rok. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zakładający rezygnację z realizacji zadania 
„Opracowanie projektu kompleksowej rewaloryzacji Parku Kasprowicza”. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr III/23/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 7). 
 
 
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę 

godzin otwarcia pływalni letniej w Parku Kasprowicza oraz korekty taryfy 
biletowej.  

 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz przedstawiła projekt uchwały 
dot. cen wstępu oraz godzin otwarcia pływalni letniej w Parku Kasprowicza. 
 
Radni nie wnieśli uwag, Przewodniczący rozpoczął głosowanie.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr III/24/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 8). 
 



8a. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji elementów małej architektury 
i nasadzeń na terenie Osiedla. 

 
Przewodniczący Rady przypomniał, że w planie wydatków na rok 2019 zarezerwowano 
środki na nowe nasadzenia i elementy małej architektury w pasach drogowych na terenie 
Osiedla. Poprzednia Rada wskazała lokalizacje, w których miałyby one zostać 
umiejscowione. Okazało się jednak, że w większości z nich nie można ustawić ławki, czy 
posadzić drzewa. Wobec tego pojawiła się potrzeba wskazania nowych lokalizacji.  
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr III/25/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 9). 
 
8b. Projekt uchwały w sprawie uszczegółowienia zadania znajdującego się w planie 

finansowym Zarządu Dróg Miejskich. 
 
Prowadzący obrady wyjaśnił, że kolejna uchwała również została wywołana przez Wydział 
Zieleni Zarządu Dróg Miejskich, który poprosił o wskazanie ulicy, której pasy drogowe mają 
zostać zagospodarowane zielenią w ramach środków przekazanych przez Radę ZDM. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały wskazujący do realizacji zagospodarowanie 
zielenią ul. Potworowskiego i Bogusławskiego.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr III/26/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 10). 
 
 
9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do miejskich jednostek i wydziałów o podjęcie 

skoordynowanych działań w celu poprawy utrzymania czystości na terenie Osiedla 
Św. Łazarz. 

 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu uchwały Przewodniczącą Zarządu. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 

 
W wyniku głosowania uchwała nr III/27/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 11). 
 
 
 



 
 
10. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodnicząca Zarządu przedstawiła proponowany podział diet, do którego radni nie wnieśli 
sprzeciwu.  
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr III/28/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla (zał. 
12). 
 
11. Zapoznanie radnych z przekazaną korespondencją, przedstawienie bieżącej 

informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 
 
Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że korespondencja, jaką otrzymuje Rada jest na 
bieżąco przesyłana wszystkim radnym.  
 
12. Wolne głosy i wnioski. 
 
Brak wniosków. 
 
13. 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, 17 czerwca 2019 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

 
W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu III sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 

19 czerwca 2019 r. o godz. 18:30 w siedzibie IK Pireus, przedstawiam następujący porządek 
obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie 

działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na 

terenie Osiedla.  

4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie 

działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ul. Głogowskiej. 

5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę godzin 

otwarcia pływalni letniej w Parku Kasprowicza oraz korekty taryfy biletowej. 

6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o uwzględnienie 

linii autobusowej i przystanków autobusowych w projekcie remontu ul. Kolejowej. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do Komitetu 

Rewitalizacji Miasta Poznania. 

8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do miejskich jednostek organizacyjnych 

o dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok. 

9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do miejskich jednostek i wydziałów o podjęcie 

skoordynowanych działań w celu poprawy utrzymania czystości na terenie 

Osiedla Św. Łazarz. 

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

11. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją przedstawienie bieżącej informacji 

z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 

12. Wolne głosy i wnioski. 

13. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

           (-) Andrzej Janowski 
 



 

LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR III 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 19 czerwca 2019 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 nieobecna 

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 
 

 

 

 

 


