
 Protokół 
XXVII sesji Rady Osiedla św. Łazarz 

z 18 stycznia 2017 r. 
 
Sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie przy ul. Wyspiańskiego 27. 
Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 17:42. 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (12 osób obecnych) obrady XXVII Sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
otworzył Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak. Lista obecności radnych stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano Joannę Warsztę – pracownika 
Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.  
 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
i zaproponował jego zmianę dodając punkty: 
3a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian do projektu 
„Rowerowy Łazarz”. 
3b. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych 
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
3. Przedstawienie sposobu wdrożenia zmian w organizacji ruchu na terenie Osiedla, 

w tym Strefy Płatnego Parkowania i Strefy Tempo 30 oraz projekt uchwały 
w sprawie jego zaopiniowania. 

 
Przewodniczący Rady, Filip Olszak, przypomniał, iż pierwsze sygnały na temat 
wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie osiedla pojawiły się już w roku 2012. 
Wówczas, Rada podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą ten pomysł. Od tamtej pory niewiele 
działo się w tej kwestii, aż do roku ubiegłego, kiedy to w budżecie Miasta na rok 2017 
umieszczono kwotę 500 tys. zł przeznaczoną na wdrożenie SPP na terenie Osiedla Św. 
Łazarz. Przewodniczący poinformował, że do wprowadzenia SPP konieczne jest 
przeprowadzenie analizy organizacji ruchu oraz analizy napełnienia miejsc parkingowych. 
Obie analizy powinny zostać wykonane na przełomie marca/kwietnia. Dopiero po ich 
sporządzeniu oraz skonsultowaniu z mieszkańcami osiedla, Zarząd Dróg Miejskich będzie 
mógł przystąpić do projektowania samej strefy oraz powiązanej z nią strefy „Tempo 30”. 
Docelowo SPP ma zostać wprowadzona wewnątrz II ramy komunikacyjnej, tj. od ulicy 
Bukowskiej, przez Przybyszewskiego, Reymonta, Kolejową, Gąsiorowskich, aż po ulicę 
Roosevelta. 
Jak wyjaśnił Przewodniczący, wdrożenie na terenie osiedla SPP oraz strefy „Tempo 30” może 
wiązać się z koniecznością zmiany organizacji ruchu na niektórych ulicach, przekształcenia 
części ulic dwukierunkowych w ulice jednokierunkowe, zmiany parkowania równoległego na 
skośne, czy przeniesieniem parkowania z chodników na jezdnie, tak jak w przypadku ul. 
Łukaszewicza. Nie wiadomo zatem, jak ulice, które docelowo mają zostać objęte SPP będą 
wyglądały w przyszłości. W związku z tym, Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych 
z propozycją zintensyfikowania prac remontowych na ulicach, które nie zostaną objęte strefą. 



Wyjątkiem byłaby ulica Jarochowskiego, na której kompleksowy remont Miasto 
przeznaczyło kwotę w wysokości ok. 3 mln zł i prace należałoby rozpocząć jeszcze w roku 
bieżącym. Do remontu w roku 2016 r. Przewodniczący Filip Olszak, zaproponował 
kontynuację ubiegłorocznych prac na ul. Dmowskiego, po stronie Klubu „Krąg” oraz ul. 
Siemiradzkiego. Następnie Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, jako kolejną wskazała ul. 
Biedrzyckiego, a Przewodniczący „dołożył” do tej listy ul. Winklera. 
Kolejno Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącej Zarządu, która wróciła do tematu 
samej Strefy i poinformowała, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Dróg 
Miejskich, planowane są dwie tury konsultacji z mieszkańcami. Pierwsze z nich odbędą się 
najprawdopodobniej w maju bądź czerwcu, po wykonaniu analizy natężenia ruchu, kolejne 
w listopadzie/grudniu. Przewodniczący F. Olszak uzupełnił, iż celem ZDM jest wybór 
projektanta jeszcze przed pierwszymi konsultacjami, tak, aby mógł on w nich już 
uczestniczyć.  
Dalej, w ramach podsumowania, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania o wprowadzenie 
na Osiedlu Św. Łazarz Strefy Płatnego Parkowania oraz strefy "Tempo 30". Następnie 
przystąpiono do głosowania. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/157/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 3). 
 
 
3a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian do projektu 

„Rowerowy Łazarz”. 
 
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, przedstawiła radnym zmiany do projektu 
„Rowerowy Łazarz” zaproponowane przez Zarząd Dróg Miejskich, na spotkaniach, które 
odbyły się kolejno 16 grudnia ubiegłego roku oraz 13 stycznia roku bieżącego. 
Przewodnicząca omówiła każdą z ulic objętych projektem, po czym zapoznała radnych 
z uchwałą Zarządu Osiedla podjętą na posiedzeniu 19 grudnia 2016 r. Wątpliwości radnych 
wzbudzała zmiana organizacji ruchu na ul. Wyspiańskiego, na odcinku od Jarochowskiego do 
Głogowskiej. Zastrzeżenia radnych odnośnie wprowadzenia projektu na tej ulicy znalazły 
odzwierciedlenie w głosowaniu. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 8 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/158/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 4). 
 
3b. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych 

miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r. 
 
W nawiązaniu do ustaleń poczynionych w ramach punktu 3, Przewodniczący Rady 
zaproponował podjęcie uchwały wskazującej jako priorytety w zakresie remontów miejskich 



chodników i dróg wewnętrznych i gminnych na rok 2017 ulice: Dmowskiego, 
Siemiradzkiego, Biedrzyckiego oraz Winklera. Radni nie wnieśli uwag. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/159/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 5). 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy 

ul. Wyspiańskiego 26a. 
 
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, przedstawiła pismo Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa, w którym zwrócono się do Rady z prośbą o wydanie opinii nt. 
dalszego funkcjonowania kasyna na terenie City Parku przy ul. Wyspiańskiego 26a. 
W związku z tym, że kasyno znajduje się na terenie zamkniętym i dotychczas nie sprawiało 
jakichkolwiek problemów, Przewodnicząca Zarządu zaproponowała wydanie opinii 
pozytywnej. Radni nie wnieśli uwag. 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/160/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 6). 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wskazania kierunku ruchu na drodze wewnętrznej 

między ulicami Stablewskiego a Potworowskiego. 
 
Przewodnicząca Zarządu odczytała pismo Zarządu Dróg Miejskich dotyczące drogi 
wewnętrznej między ulicami Stablewskiego a Potworowskiego, w którym Rada została 
poproszona o wskazanie kierunku ruchu najwygodniejszego dla mieszkańców. RO zrobiła to 
już w piśmie adresowanym do ZDM we wrześniu ubiegłego roku. Ponadto, Rada otrzymała 
pismo od mieszkańców zamieszkujących budynki przy w/w ulicach z których wynika, że 
zdecydowana większość mieszkańców sugeruje wjazd od ul. Potworowskiego, podobne 
stanowisko zajął przedstawiciel MIR na spotkaniu Rady i ZDM. Wobec powyższego 
postanowiono podtrzymać wskazany poprzednio kierunek od ul. Potworowskiego w stronę ul. 
Stablewskiego. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/161/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 7). 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta 

Poznania o zintensyfikowania działań zmierzających do obniżenia poziomu 
zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Poznania. 

 
Przewodniczący Rady, Filip Olszak, przedstawił radnym propozycję działań, zmierzających 
do obniżenia poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie Poznania, które chciałby 



przedstawić Prezydentowi Miasta Poznania oraz Radzie Miasta Poznania w formie uchwały. 
Radni zgodzili się co do tego, iż problem tzw. „smogu” jest coraz bardziej uciążliwy 
i konieczne jest zintensyfikowanie działań, które mogłyby go rozwiązać.  
 

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

Jedna osoba opuściła salę w trakcie głosowania. 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/162/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 8). 
 
 
7. Przedstawienie opinii jednostek miejskich dot. realizacji zadań Osiedla na rok 2017. 
 
Przewodniczący przekazał głos Przewodniczącej Zarządu, Marii Łazarz, która poinformowała 
radnych o opiniach dot. przyjęcia zadań do realizacji w 2017 r. przez wydziały UMP oraz 
miejskie jednostki organizacyjne. 
 
8. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla. 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu, która poinformowała, że projekt uchwały został 
przesłany na skrzynki mailowe radnych. Diety otrzymały osoby, które w ciągu trzech 
pierwszych tygodni stycznia uczestniczyły w licznych spotkaniach z jednostkami miejskimi 
oraz wydziałami UMP. Ponadto, Przewodnicząca wyjaśniła, iż diety za uczestnictwo w sesji 
zostaną przyznane w przyszłym miesiącu. Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do 
głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

Jedna osoba opuściła salę w trakcie głosowania. 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/163/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 9). 
 
9. Przedstawienie opinii dotyczących zgody na wycinkę drzew w pasach drogowych. 
 
Przewodnicząca Zarządu poinformowała radnych, że pisma dotyczące wycinki drzew ze 
względu na ich obszerność zostaną przesłane radnym drogą mailową.  
 
 
10. Zapoznania radnych z projektem uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 

nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania – osiedlom. 
 
Przewodnicząca Zarządu przedstawiła radnym zmiany wprowadzone do Statutu Osiedla. 
Żaden z radnych nie wniósł uwag, w związku z czym postanowiono rozszerzyć porządek 
obrad i podjąć uchwałę opiniującą projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania 
statutów osiedlom. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 13, przeciw – 1, wstrzymało się – 0 



 
 
10a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania – 
osiedlom. 

 
Głosowanie nad projektem uchwały: 

Za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/164/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 10). 
 
Godz. 20:10 – sesję opuścił Radny Wojciech Wośkowiak. Od tej pory w obradach brało 
udział 13 osób. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że podczas spotkania z przedstawicielami Poznańskim 
Ośrodków Sportowych i Rekreacji pojawiła się prośba o podjęcie przez Radę uchwały ws. 
wniosku do PMP i RMP o utworzenie krytej pływalni na terenie letniej pływalni w Parku 
Kasprowicza. Rozmowy dotyczące budowy takiego basenu trwają od dłuższego czasu, 
natomiast nigdy nie były one poparte uchwałą RO w tej sprawie. 
Radna Agnieszka Glapa wyraziła wątpliwość co do potrzeby podjęcia takiej uchwały. 
Przewodniczący wyjaśnił, iż uchwała jest potrzebna, ze względu na zapis zadania, jaki 
widnieje w budżecie Miasta. Brzmi on: „Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz 
z otoczeniem i zapleczem”. Zapis ten jest bardzo ogólny, w związku z czym, na terenie 
pływalni mogłoby powstać teoretycznie cokolwiek. Warto więc konkretnie wskazać co Rada 
chciałaby umieścić na terenie modernizowanego obiektu.  
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
 
10b. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta 

Poznania o utworzenie krytej pływalni na terenie Parku Kasprowicza. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXVII/165/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 11). 
 
 
11. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją, przedstawienie bieżącej 

informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 
 
Przewodnicząca Maria Łazarz przekazała radnym informacje dotyczące: 
- realizacji zadań wykonanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w roku 2016; 
- pisma Przedszkola nr 39 w sprawie remontu podłogi w sali przedszkolnej; 



- zaproszenie od PMP Mariusza Wiśniewskiego na spotkanie dotyczące przyszłości szkół 
łazarskich oraz na spotkanie w sprawie możliwości budowy chodnika od ul. Głogowskiej 
w kierunku ul. Zachodniej; 

- rozbudowy Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; 
- prośby Straży Miejskiej o wskazanie najbardziej uciążliwych zjawisk na terenie Osiedla; 
- prośby mieszkańca o zamontowanie lustra drogowego przy ul. Łukaszewicza; 
- montażu tablic ogłoszeniowych na terenie Osiedla, Przewodnicząca  Komisji Inicjatyw 

Społecznych i Współpracy z mieszkańcami zobowiązała się do opracowania projektu 
ogłoszeń na tablicach ; 

- prośby Oficera Rowerowego o wskazanie propozycji lokalizacji Stacji Poznańskiego 
Roweru Miejskiego; 

- koncepcji zagospodarowania Placu Nowakowskiego. 
 
12. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radni nie wnieśli żadnych wniosków. 
 
13. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak, podziękował wszystkim za przybycie i zamknął 
obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20:35. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                 Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                               (-) Filip Olszak 
 
 
 



  
Przewodniczący        Poznań, 11 stycznia 2017 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 

zwołuję 
 

XXVII sesję Rady Osiedla Św. Łazarz, 
która odbędzie się 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 17.30 

w siedzibie Rady przy ul. Wyspiańskiego 27. 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie opracowanego w Zarządzie Dróg Miejskich projektu zmian organizacji 

ruchu na terenie Osiedla oraz projekt uchwały w sprawie jego zaopiniowania. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. 

Wyspiańskiego 26a. 

5. Projekt uchwały w sprawie wskazania kierunku ruchu na drodze wewnętrznej między 

ulicami Stablewskiego a Potworowskiego. 

6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta 

Poznania o zintensyfikowanie działań zmierzających do obniżenia poziomu 

zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Poznania.  

7. Przedstawienie opinii jednostek miejskich dot. realizacji zadań Osiedla na rok 2017. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla. 

9. Przedstawienie opinii dotyczących zgody na wycinkę drzew w pasach drogowych. 

10.Zapoznanie radnych z projektem uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania 

statutów jednostkom pomocniczym Miasta Poznania - osiedlom. 

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 
 

(-) Filip Olszak 
 
 


