
Protokół nr 18/2016 
XVIII sesji Rady Osiedla św. Łazarz 

z 18 maja 2016 r. 
 

Miejsce obrad – Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych, przy ul. Wyspiańskiego 27. 
 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie p rotokolanta. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak, powitał członków Rady Osiedla, 
stwierdził, że w sesji bierze udział 13 członków Rady Osiedla i jest wymagane 
kworum (zał. 1). Na wniosek Przewodniczącego Rady na protokolanta powołano 
Agnieszkę Nadolską – pracownika Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych 
Miasta. 
 
2. Przyjęcie porz ądku obrad. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który Radni przyjęli bez uwag (zał. 2). 
 
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zada ń priorytetowych w zakresie 

budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz o świetlenia na lata 2016-
2019. 

 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla, Maria Łazarz, oraz Przewodniczący Rady 
Osiedla, Filip Olszak, przedstawili projekt uchwały dotyczący dokończenia 
brakującego fragmentu chodnika na ulicy Arciszewskiego. Radni zostali 
poinformowani o środkach pozostałych do wykorzystania remonty i modernizacje w 
roku bieżącym. W związku z brakiem wniosków formalnych, Przewodniczący 
zarządził głosowanie.  
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało si ę – 0 

 
Jedna osoba opuściła salę w trakcie głosowania i nie brała w nim udziału. 
W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/102/II/2016 została podjęta przez Radę 
Osiedla (zał. 3). 
 
4. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komi sji Rady Osiedla Św. 

Łazarz oraz ustalenia ich składu i zakresu działani a. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla odczytał treść uchwały podając nazwy 
proponowanych komisji oraz zgłoszonych do nich członków. Przewodnicząca 
Zarządu Osiedla zasugerowała zmniejszenie ilości członków poszczególnych komisji, 
argumentując to możliwością wystąpienia trudności w zgromadzeniu wymaganego 
kworum. Po wystosowaniu do Radnych prośby o przemyślenie udziału w pracach 
komisji nastąpiły zmiany w ich składach. Przewodniczący Filip Olszak zarządził 
głosowanie, a następnie przystąpił do ustalenia terminu spotkań organizacyjnych 
nowo powołanych komisji. Ostatecznie ich termin ustalono na 8 czerwca br. w 
siedzibie Rady.  
 
 



 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 14, przeciw – 0, wstrzymało si ę – 0 
 

W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/103/II/2016  została podjęta przez Radę 
Osiedla (zał.  4). 
 
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/ 94/II/2016 w sprawie 

wydawania czasopisma osiedlowego. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla zreferował treść uchwały i poinformował Radnych, że 
jak dotąd w skład gazetki wchodzi tylko on sam, jako redaktor naczelny. Wystosował 
więc prośbę o przemyślenie chęci udziału pozostałych członków Rady w zespole 
gazetki. Z sali padły pytania dotyczące treści zamieszczanych artykułów oraz ich 
obszerności. Po udzieleniu odpowiedzi, Przewodniczący Filip Olszak zaproponował 
odwiedzenie innych gazetek osiedlowych celem sprawdzenia ich funkcjonowania. Do 
ustalenia pozostawiono kwestię częstotliwości wydawania pisma. Spotkanie osób 
zainteresowanych przystąpieniem do składu redakcji gazetki zaplanowano na dzień 8 
czerwca, zaraz po spotkaniach organizacyjnych komisji. W związku z powyższym 
odstąpiono od podjęcia uchwały.  
 
6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków orga nów osiedla.  
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak, udzielił głosu Przewodniczącej Zarządu 
Osiedla, Marii Łazarz, która odczytała projekt uchwały w sprawie diet za m-c 
kwiecień. Nie zgłoszono uwag i przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 14, przeciw – 0, wstrzymało si ę – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XVIII/104/II/2016 została podjęta przez Radę 
Osiedla (zał. 5). 
 
7. Mapa potrzeb lokalnych dla terenu Osiedla św. Łazarz.  
 
Przewodnicząca Zarządu, p. Maria Łazarz pokrótce zreferowała przebieg spotkań 
dotyczących mapy potrzeb lokalnych , a następnie oddała głos Radnej Bogumile 
Maćkowiak, która przedstawiła dotychczasowe efekty warsztatów poświęconych w/w 
tematyce. Zgłoszono ok. 700 wniosków, z czego 61 dotyczyło Osiedla św. Łazarz. 
Głównym celem warsztatów jest określenie, które z zaproponowanych działań nie 
nadają się do realizacji, które zakwalifikować do działań strategicznych, a które 
skierować do dalszych konsultacji z mieszkańcami. Radna Maćkowiak 
przeanalizowała każdy z wniesionych wniosków (zał. 6), z których najwięcej 
dotyczyło zieleni oraz chodników. Omówiono także sprawę ulicy Małachowskiego 
odnośnie projektu zieleni oraz zmian miejsc parkingowych na równoległe. 
 
8. Zapotrzebowanie na domki dla kotów na terenie Os iedla. 
 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla omówiła problem i skierowała prośbę o wskazanie 
miejsc, w których występuje zapotrzebowanie na umieszczenie domków. 
 



9. Zapoznanie Radnych z przekazan ą korespondencj ą, przedstawienie 
bieżącej informacji z prac Zarz ądu Osiedla mi ędzy sesjami. 

 
Jako pierwszy poruszono problem dot. ulicy Stablewskiego, a konkretnie 
skierowanego po raz kolejny do Rady Osiedla pisma do ZDM wystosowanego przez 
Pana Jarosława Frąszczaka ws. parkowania przy ww. ulicy. Przewodniczący Rady 
Osiedla otworzył dyskusję, w toku której ustalono, iż najlepszym rozwiązaniem w tej 
sprawie będzie wprowadzenie jednego kierunku ruchu z parkowaniem tylko po jednej 
stronie ulicy. 
 
Drugą sprawą była informacja nt. pisma skierowanego do ZDM ws. wskazania 
lokalizacji koszy ulicznych na terenie osiedla. W odpowiedzi ZDM poinformował, że 
wskazane miejsca wpisano do Rejestru Potrzeb Czystościowych oraz, że w okresie 
letnim przewiduje się ustawienie 30 dodatkowych koszy.  
 
Kolejna sprawa dot. lokalizacji stojaków na rowery. Radnym została przedstawiona 
decyzja ZDM ws. potencjalnych punktów umieszczenia stojaków, które w większości 
zatwierdzono. 
 
O godz. 19:40 sesję opuścił Radny Łukasz Prymas. W dalszej części spotkania 
bierze udział 13 osób. 
 
Kolejny punkt to Rowerowy Poznań, a dokładnie zaproszenie dla Rady Osiedla 
św. Łazarz do uczestnictwa w warsztatach szkolenia rowerowego. Zaproszenie 
wysłała Nowoczesna. Radni podjęli decyzję o kontakcie z partią w sprawie ustalenia 
terminu. 
 
Dalej poruszony został temat projektu „100 drzew dla Łazarza” realizowanego w 
ramach budżetu obywatelskiego. Rada otrzymała od ZDM harmonogram prac nad 
ww. projektem.  
Wspomniano także o nasadzeniach przy ulicy Chociszewskiego w ramach remontu 
chodnika. 
 
Następnie odniesiono się do tematu „Zielonego Zakątka”, którego celem jest projekt 
zieleni i oświetlenia nawiązujący do historycznych korzeni Łazarza, a także zielona 
uliczka, również nawiązująca do dawnych czasów, między ulicami Potworowskiego i 
Stablewskiego.  
 
O godz. 19:50 do sesji dołączył Radny Piotr Gałgan – w sesji ponownie bierze udział 
14 osób. 
 
Przewodniczący Rady i Zarządu poinformowali o spotkaniu z Prezydentami Miasta 
Poznania dotyczącym planów związanych z placem z Palmiarnią. Spotkanie to 
dotyczyło także budynku dawnego browaru przy ul. Śniadeckich 12. Budynek ten 
pierwotnie miał zostać zagospodarowany na przytulisko dla bezdomnych. Obecnie 
pojawiła się koncepcja utworzenia swojego rodzaju muzeum, w którym można by 
umieścić szersze informacje nt. botaniki itp., ewentualnie w połączeniu z 
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza można by pomyśleć o utworzeniu ‘Centrum 
Ziemi’, instytucji na wzór Bramy Poznania. Radna Agnieszka Glapa zaproponowała 
natomiast utworzenie w budynku przy Śniadeckich świetlicy dla dzieci. 



W odpowiedzi, Przewodnicząca Zarządu Osiedla, Maria Łazarz poinformowała, że na 
terenie osiedla funkcjonowały swego czasu trzy takie świetlice. Dwie środowiskowe – 
jedna przy ul. Berwińskiego, która nie działa od 5 lat oraz jedna przy Szkole 
Podstawowej nr 9, która również zaprzestała działalność ze względu na brak 
chętnych do jej prowadzenia. Ze wspomnianych trzech funkcjonuje obecnie tylko 
jedna świetlica, przy ul. Niegolewskich, prowadzona przez siostry. Zdaniem Radnej 
A. Glapy ta jedna świetlica to za mało. Przewodniczący Rady, Filip Olszak wspomniał 
więc o propozycji utworzenia kolejnej świetlicy w niewykorzystanej piwnicy budynku 
PIREUS. Byłby potrzebny remont pomieszczeń oraz ustalenie z gronem 
pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 26, czy ktoś z nich chciałby taką świetlicę 
poprowadzić. Świetlica byłaby finansowana przez Wydział Oświaty, najważniejsze to 
środki na opłacenie wypłat.  
 
O godz. 19:55 sesję opuściła Radna Teresa Paradowska.  
 
Kolejnym tematem było przedstawienie zasad składania wniosków w ramach małych 
grantów. Radni zostali również poinformowani o uzyskaniu środków na wydarzenia w 
PIREUSIE w wysokości 100 tys. zł.  
 
Godz. 20:00 – sesję opuścił Radny Jakub Kozłowski.  
 
Inicjatywy Łazarskie - to następny podjęty temat. Przewodnicząca Maria Łazarz 
opowiedziała o realizowanych projektach, jak np. projekt klubu filmowego. 
Zaopiniowane zostały w sumie 43 projekty, z czego większość skierowanych przez 
mieszkańców, co świadczy o potrzebie takich inicjatyw. Niestety wystąpiły też 
przypadki, w których autorzy projektów ostatecznie wycofali się z ich realizacji.  
 
O godz. 20:07 z sesji wyszła Radna Maria Kopeć, od tej chwili w sesji bierze udział 
11 osób. 
 
Ponadto Radnych poinformowano o pomyśle utworzenia placu zabaw w Parku 
Wilsona, przy istniejącym tam przedszkolu. Wywiązała się dyskusja. Radna 
Agnieszka Glapa zwróciła uwagę na to, iż taki plac byłby niebezpieczny. 
Zaproponowała w zamian utworzenie w tym miejscu parku zmysłów, co również 
uatrakcyjniłoby tą lokalizację.  
 
Dalej przedstawiono zgłoszenia od mieszkańców ws. niebezpiecznej furtki 
wahadłowej na placu zabaw przy ul. Dmowskiego oraz likwidacji ławek na skwerach 
przy ul. Kolejowej i ul. Nowaka. Powiadomiono także o pozwoleniu ze strony WTiZ na 
nawierzchnię chodników z kostki brukowej przy ul. Kasprzaka. 
 
Pod koniec tego punktu porządku obrad Radnych zapytano o opinię nt. uchwały 
zaproponowanej przez Radnego Michała Grzesia ws. wprowadzenia ciszy nocnej. 
Radni postanowili, iż sprawą tą zajmie się właściwa  komisja. 
 
Ostatnimi wątkami był komunikat o zgodzie WKZ na lokalizację linii energetycznej na 
ul. Gąsiorowskich oraz propozycja wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. 
Stablewskiego. 
 
 



6.  Wolne głosy i wnioski. 
 
Nie zgłoszono wolnych głosów i wniosków. 
 
7.  Zamkni ęcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20.30. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła:       Przewodniczący obradom: 

Agnieszka Nadolska      Filip Olszak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przewodniczący                        Poznań, 12 maja 2016 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
 
 
 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta 

Poznania  

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz 

 

zwołuj ę 

XVIII sesję Rady Osiedla Św. Łazarz, 

która odb ędzie si ę 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 17.00 

w siedzibie Rady Osiedla ul. Wyspia ńskiego 27 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie 

budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019..  

4. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Osiedla Św. Łazarz 

oraz ustalenia ich składu i zakresu działania. 

5. Projekt uchwały w sprawie wydawania czasopisma osiedlowego.. 

6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów osiedla. 

7. Mapa potrzeb lokalnych dla terenu Osiedla Św. Łazarz. 

8. Zapotrzebowanie na domki dla kotów na terenie Osiedla. 

9. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją, przedstawienie bieżącej 

informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zamknięcie sesji. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Filip Olszak 

 


