
Data wpływu: 29.01.18  
 

UCHWAŁA NR XXXIX/249/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 

 

w sprawie  rekomendacji dla rozpocz ęcia prac projektowych maj ących na celu 

uspokojenie ruchu oraz wprowadzenie Strefy Płatnego  Parkowania   

w rejonie Osiedla Św. Łazarz  

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

                                                                  
§ 1 

 

1. Rekomenduje się rozpoczęcie prac projektowych mających na celu uspokojenie ruchu 

oraz wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania, zgodnie z Wariantem I „Koncepcji 

uspokojenia ruchu w rejonie Osiedla Św. Łazarz w Poznaniu”. 

2. Propozycje Rady Osiedla zgłoszone w ramach konsultacji w/s koncepcji uspokojenia 

ruchu w rejonie Osiedla Św. Łazarz stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 
Wnioskuje się o rozszerzenie planu wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania o kwartał 

ulic: Grunwaldzka, Bukowska, Przybyszewskiego. 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Osiedla 

 

 (-) Filip Olszak 

                                                                                                    



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 
  

 

w sprawie  rekomendacji dla rozpocz ęcia prac projektowych maj ących na celu 

uspokojenie ruchu oraz wprowadzenie Strefy Płatnego  Parkowania   

w rejonie Osiedla Św. Łazarz 

 

W sierpniu 2017 r. na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich opracowana została przez pracowników 

Politechniki  Poznańskiej „Koncepcja uspokojenia ruchu w rejonie Osiedla Św. Łazarz”. 

Zaproponowano 3 warianty reorganizacji ruchu obejmujące zakresem zmiany kierunków wybranych 

odcinków ulic oraz inne zmiany będące ich konsekwencją, jak np. zmianę sposobu parkowania, itp. 

Proponowane warianty nie stanowią alternatyw dla siebie - są kolejnymi etapami zmian systemu 

transportowego na Osiedlu.  

Ze względu na całościowy i przyszłościowy charakter dokumentu, Rada Osiedla podjęła decyzję 

o przeprowadzeniu szerokiej akcji informacyjnej i konsultacyjnej przygotowanej koncepcji. Zaproszono 

mieszkańców na spotkania warsztatowe poświęcone koncepcji, które odbyły się 17 i 18 stycznia 2018 

r.  

Rada Osiedla jest przekonana, iż w obszarze objętym koncepcją należy wprowadzać rozwiązania 

uspokajające ruch, służące mieszkańcom Osiedla. 

Z uwagi na już wdrażane projekty (zmiana organizacji ruchu na ul. Jarochowskiego, czy Rynku 

Łazarskim) rekomenduje się rozpoczęcie prac projektowych mających na celu uspokojenie ruchu oraz 

wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania zgodnie z Wariantem I „Koncepcji uspokojenia ruchu 

w rejonie Osiedla Św. Łazarz w Poznaniu”.  

W związku z powyższym, oraz w świetle § 28 ust. 1 w zw. z § 9 ust.1 pkt 7 lit. a Statutu Osiedla 

Św. Łazarz stanowiącego, że do zadań Rady należy opiniowanie inwestycji i przedsięwzięć jednostek 

organizacyjnych Miasta dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-) Maria Łazarz 
 



Załącznik do uchwały 
Nr XXXIX/249/II/2018 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 
                                                                                                                 

                                                                                            
PROPOZYCJE RADY OSIEDLA ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTA CJI W/S 

KONCEPCJI USPOKOJENIA RUCHU NA OSIEDLU ŚW. ŁAZARZ  

 
Rada Osiedla, po przeprowadzonych spotkaniach konsu ltacyjnych z mieszka ńcami Osiedla, 

którzy w zdecydowanej wi ększo ści odrzucili projekt zw ężenia ulicy Głogowskiej (wariant II i III), 

zgłasza nast ępujące uwagi do WARIANTU I koncepcji uspokojenia ruchu.  Zgłaszaj ąc poni ższe 

uwagi, kierowali śmy si ę w szczególno ści zdaniem mieszka ńców, którzy widz ą zasadno ść 

wprowadzenia zmian, jednak z uwagi na wysoki poziom  skomplikowania proponowanych 

rozwi ązań obawiaj ą się znacznego wydłu żenia tras przejazdu ruchu lokalnego po Łazarzu. 

 

Zmiany na Dolnym Łazarzu: 

Budowa wyniesionych skrzy żowań na ulicach: 

- ul. K. Potockiej/ Lodowa; 

- ul. K. Potockiej/ Dmowskiego; 

- ul. Stablewskiego/Dmowskiego; 

- ul. Kolejowa (według dyskutowanej wcześniej koncepcji przebudowy te ulicy). 

 

Budowa rond na skrzy żowaniach: 

- ul. K. Potockiej/ Kolejowa: z uwagi na duże prędkości samochodów poruszających się na 

dwupasmowym odcinku ul. Kolejowej); 

- ul. Kolejowa, na skrzyżowaniu z ul. Kanałową i ul. Graniczną: z uwagi na bliskość dwóch skrzyżowań 

i przyszły łącznik z Dolną Głogowską i tunelem na Wolne Tory. 

 

Proponowane zmiany kierunków ruchu: 

- ul. Dmowskiego: jeden kierunek od Rynku Łazarskiego do ul. K. Potockiej; 

- ul. Lodowa: jeden kierunek od ul. K. Potockiej do Rynku Łazarskiego;  

- ul. Łukaszewicza: jeden kierunek od ul. Mottego w kierunku ul. Kolejowej; 

- ul. Stablewskiego: jeden kierunek od ul. Łukaszewicza do ul. Głogowskiej; 

- ul. K. Potockiej: jeden kierunek od ul. Lodowej do ul. Łukaszewicza, następnie dwa kierunki; 

- ul. Małeckiego: jeden kierunek od ul. Strusia do Rynku Łazarskiego; 

- ul. Calliera, Graniczna, Mottego: ruch jednokierunkowy wg wariantu I. 

 

Zmiany na Górnym Łazarzu: 

Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Chociszewskiego i Kasprzaka. 

 



Proponowane zmiany kierunków ruchu: 

- ul. Chociszewskiego: dwukierunkowa od ul. Kasprzaka do ul. Szymborskiej, ruch jednokierunkowy 

na odcinku od ul. Reymonta do wjazdu na posesje nr 44 i 46, w kierunku ul. Głogowskiej, nakaz skrętu 

w ul. Szymborskiej, z wyłączeniem autobusów MPK i mieszkańców; 

- ul. Ułańska: jeden kierunek od ul. Grottgera do ul. Grunwaldzkiej, dalej do ul. Wyspiańskiego dwa 

kierunki; 

- ul. Wojskowa: bez zmian; 

- ul. Niegolewskich – ruch jednokierunkowy. 

 

Zaproponowany powy żej wariant powinien zosta ć przedstawiony jako alternatywa dla 

obecnego  

wariantu I. Powinien by ć opatrzony stosownym komentarzem ukazuj ącym wady i zalety obu 

wariantów. Wariant I powinien zosta ć poprawiony: nale ży usun ąć błędy merytoryczne, nanie ść 

projektowan ą organizacj ę ruchu na Rynku Łazarskim i ul. Jarochowskiego. 

 

Ponadto należałoby przeprowadzić następujące badania lub analizy: 

• badanie napełnienia miejscami postojowymi w nocy, ok. godziny 21, w dzień roboczy (od 

poniedziałku do czwartku); 

• badanie napełnienia miejscami postojowymi w nocy, w wakacje lub podczas np. Świąt 

Wielkanocnych; 

• porównanie ilości miejsc parkingowych w strefie, w zależności od wyboru wariantu I lub 

zachowania obecnej organizacji ruchu (wariant 0), w przypadku braku możliwości dokonania 

takich badań dla całego obszaru, porównanie powyższych wskaźników dla jednej 

reprezentatywnej ulicy Dolnego Łazarza; 

• naniesienie na mapę projektowanych parkingów kubaturowych: MTP, Arena (przybliżone 

lokalizacje) wraz z ich pojemnością. 



Data wpływu: 25.01.18 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/250/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 stycznia 2018 roku  
 

 

w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia lokalu poło żonego w budynku przy 

ul. Jarochowskiego 49  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie zamiar zbycia lokalu położonego w budynku przy ul. Jarochowskiego 

49. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 Przewodniczący Rady Osiedla 

         (-) Filip Olszak 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia lokalu poło żonego w budynku przy 

ul. Jarochowskiego 49  

 

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN-XXI.6840.3.7.2015 z dnia 

22 grudnia 2017 r. oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że 

Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez 

Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

 
 

 

  

   Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

    (-) Maria Łazarz 



 

UCHWAŁA NR XXXIX/251/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 stycznia 2018 roku  
 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie nazwania 

drogi wewn ętrznej imieniem Rudolfa Weigla  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania drogi 

wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 Przewodniczący Rady Osiedla 
 

(-) Filip Olszak 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie nazwania 

drogi wewn ętrznej imieniem Rudolfa Weigla  

 

W związku z pismem Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego nr ZG-GNN.5031.10.2017 z dnia 

20 grudnia 2017 r. oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że 

Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez 

Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

 
 

 

  

   Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

   (-) Maria Łazarz 



UCHWAŁA NR XXXIX/253/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie 

przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Rejon ulic Hetma ńskiej i Góreckiej” 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2010 r. Nr 231 poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Hetmańskiej i Góreckiej”. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

     Przewodniczący Rady Osiedla 
 

      (-) Filip Olszak 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ   
  

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie 

przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Rejon ulic Hetma ńskiej i Góreckiej” 

 
 

W związku z pismem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU-Z2/5040-38/17 z dnia 20 grudnia 

2018 r. oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że Osiedle realizuje 

zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, 

Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

         Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

         (-) Maria Łazarz 



UCHWAŁA NR XXXIX/254/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 stycznia 2018 r.  
 

 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018 

 

 
Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. 

Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Organizacja półkolonii dla dzieci”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 9. 

 

§ 2 

1. Środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Organizacja półkolonii dla dzieci”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 26. 

 

§ 3 

1. Środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Organizacja półkolonii dla dzieci”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 33. 

 

§ 4 

1. Środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Organizacja półkolonii dla dzieci”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 69. 

 

§ 5 

1. Środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Organizacja półkolonii dla dzieci”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 77. 



 

§ 6 

1. Środki finansowe w wysokości 700,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Przedszkole nr 25. 

 

§ 7 

1. Środki finansowe w wysokości 700,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Przedszkole nr 32. 

 

§ 8 

1. Środki finansowe w wysokości 700,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Przedszkole nr 39. 

 

§ 9 

1. Środki finansowe w wysokości 700,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Przedszkole nr 44. 

 

§ 10 

1. Środki finansowe w wysokości 700,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Przedszkole nr 48. 

 

§ 11 

1. Środki finansowe w wysokości 700,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Przedszkole nr 51. 

 

§ 12 

1. Środki finansowe w wysokości 700,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Przedszkole nr 89. 



 

§ 13 

1. Środki finansowe w wysokości 700,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Działania edukacyjne, wychowawcze i integracyjne”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Przedszkole nr 90. 

 

§ 14 

1. Środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, 

wyjścia do kina, teatru, na basen itp.”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 9. 

 

§ 15 

1. Środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, 

wyjścia do kina, teatru, na basen itp.”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 26. 

 

§ 16 

1. Środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, 

wyjścia do kina, teatru, na basen itp.”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 33. 

 

§ 17 

1. Środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, 

wyjścia do kina, teatru, na basen itp.”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 69. 

 

§ 18 

1. Środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, 

wyjścia do kina, teatru, na basen itp.”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 77. 

 



§ 19 

1. Środki finansowe w wysokości 5 400,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Utrzymanie, konserwacja placów zabaw na terenie Osiedla”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 

 

§ 20 

1. Środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Wysyłka materiałów do mieszkańców w formie druków 

bezadresowych dostarczanych pocztą do wszystkich gospodarstw domowych na 

osiedlu”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu. 

 

§ 21 

1. Środki finansowe w wysokości 500,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Zakup poczęstunku na podsumowanie konkursu Zielony 

Poznań”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. 

 

§ 22 

1. Zmienia się zakres rzeczowy zadania z „Zakupu namiotu z logo RO” na „Zakup namiotu 

dla RO”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. 

 

§ 23 

1. Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Bibliotekę Raczyńskich – Filia nr 4. 

 

§ 24 

1. Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Bibliotekę Raczyńskich – Filia nr 22. 

 

§ 25 

1. Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Bibliotekę Raczyńskich – Filia nr 23. 



 

§ 26 

1. Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Zakup nowości wydawniczych i organizacja imprez”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Bibliotekę Raczyńskich – Filia nr 46. 

 

§ 27 

1. Środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł znajdujące się w rezerwie celowej budżetu 

przenosi się na zadanie „Wykonanie monitoringu na ul. Dmowskiego”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

 

§ 28 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 29 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Osiedla 
 

          (-) Filip Olszak  



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

  

 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018 

 

W związku z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji 

Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

 

  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

 (-) Maria Łazarz 



UCHWAŁA NR XXXIX/255/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o umo żliwienie realizacji cało ści 

zadania „Rozbudowa Placu Nowakowskiego – Zielony Pr zystanek-plac 

Nowakowskiego” przez Zarz ąd Zieleni Miejskiej 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. 

Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o umożliwienie realizacji całości zadania 

„Rozbudowa Placu Nowakowskiego – Zielony Przystanek-plac Nowakowskiego” przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 
 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

         (-) Filip Olszak 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

  

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o umo żliwienie realizacji cało ści 

zadania „Rozbudowa Placu Nowakowskiego – Zielony Pr zystanek-plac 

Nowakowskiego” przez Zarz ąd Zieleni Miejskiej 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz wnioskuje o umożliwienie Zarządowi Zieleni Miejskiej realizacji całości 

zadania „Rozbudowa Placu Nowakowskiego – Zielony Przystanek-plac Nowakowskiego”, którego 

szacowany koszt budowy wynosi ok. 1 438 000 zł. 

 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla  

 
(-) Maria Łazarz 



Data wpływu: 05.02.18 
 

UCHWAŁA NR XXXIX/256/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podj ęcie działa ń zmierzaj ących 

do budowy sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu ul. Chociszewskiego 

i Kasprzaka 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. 

Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do budowy 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chociszewskiego i Kasprzaka. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 
 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

         (-) Filip Olszak 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

  

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podj ęcie działa ń zmierzaj ących 

do budowy sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu ul. Chociszewskiego 

i Kasprzaka 

 

W nawiązaniu do informacji Zarządu Dróg Miejskich o uzależnieniu budowy sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulic Chociszewskiego i Kasprzaka, od wyników konsultacji społecznych 

przeprowadzanych na Łazarzu, należy stwierdzić, iż tylko w przypadku realizacji wariantu III koncepcji 

organizacji ruchu, sygnalizacja świetlna na w/w skrzyżowaniu byłaby zbędna. Biorąc pod uwagę 

przebieg spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, realizacja uspokojenia ruchu na Łazarzy 

w wariancie III jest bardzo mało prawdopodobna.  

Nawet w przypadku realizacji wariantu II, zakładającego na ul. Kasprzaka ruch dwukierunkowy 

o natężeniu większym niż obecnie, nieuzasadnione wydaje się odsunięcie w czasie budowy 

sygnalizacji. 

Ponadto, Rada Osiedla obawia się, iż zwłoka w realizacji tej inwestycji, spowoduje, iż nie zostanie ona 

zrealizowana w tym roku. Zdaniem Rady Osiedla i mieszkańców, przedmiotowe skrzyżowanie jest 

bardzo niebezpieczne, czemu dowodzą liczne stłuczki.  

Wobec powyższego, Rada Osiedla wnioskuje o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad budową w/w 

sygnalizacji. 

 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla  

 
(-) Maria Łazarz 



Data wpływu: 25.01.18 
 

UCHWAŁA NR XXIX/257/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w Zespo le ds. PBO 2019 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 6 c uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady 

Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wyznacza się p. Bognę Zielińską jako przedstawiciela Osiedla do prac w Zespole ds. PBO 

2019. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobie wymienionej w § 1. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
                                                                           Przewodniczący Rady Osiedla  
 
                                                                                                                (-) Filip Olszak 



UZASADNIENIE 

   DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w Zespo le ds. PBO 2019  

 

W związku z pismem Wydziału Kultury z 23 stycznia 2017 r. oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 c 

Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania poprzez zgłaszanie właściwym 

organom Miasta kandydatów – przedstawicieli Osiedla, na członków lub obserwatorów do komisji 

powołanych przez organy Miasta w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

                               
 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-) Maria Łazarz 



UCHWAŁA NR XXXIX/258/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla 

 

 

Na podstawie § 41 ust. 2 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia  

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. 

Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Postanawia się przyznać diety za stycze ń 2018 r. następującym członkom organów Osiedla: 

1) Genowefa Banaszak      50,00 zł; 

2) Wojciech Dera     350,00 zł; 

3) Agnieszka Glapa       50,00 zł; 

4) Adam Kaczmarek       25,00 zł; 

5) Hieronim Kozłowski      25,00 zł;  

6) Maria Łazarz                850,00 zł; 

7) Bogumiła Maćkowiak    150,00 zł; 

8)  Agnieszka Michalak-Pietkiewicz     45,00 zł; 

9)  Roman Modrzyński    100,00 zł; 

10)  Filip Olszak               600,00 zł; 

11)  Maria Paradowska    200,00 zł; 

12)  Piotr Pałgan       25,00 zł; 

13)  Łukasz Prymas     200,00 zł;  

14)  Tomasz Wojciechowski      75,00 zł; 

15)  Bogna Zielińska                                      175,00 zł. 

 



 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
 
                                                                                                               (-) Filip Olszak 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za stycze ń 2018 r., zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1) Genowefa Banaszak – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

2) Wojciech Dera – z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów 

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

3) Adam Kaczmarek - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

4) Agnieszka Glapa - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

5) Hieronim Kozłowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

6) Maria Łazarz - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla, wkładu pracy 

w realizację zadań Zarządu Osiedla, przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu 

oraz zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

7) Bogumiła Maćkowiak – z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu 

kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

8) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań 

Osiedla; 

9) Roman Modrzyński – z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu 

kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

10) Filip Olszak – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla, przygotowania 

i przeprowadzenia sesji oraz zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

11) Maria Paradowska – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

12) Piotr Pałgan - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

13) Łukasz Prymas – z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów 

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

14) Tomasz Wojciechowski – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

15) Bogna Zielińska - z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów 

związanych z realizacją zadań Osiedla. 

 

 

 

 



W związku z § 41 ust. 2 statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że w ramach posiadanych środków 

Rada może przyznać diety członkom organów osiedlowych z zachowaniem zasad określonych 

w uchwale nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w sprawie 

zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek 

pomocniczych – osiedli oraz w związku z powyższym uzasadnieniem w celu zrekompensowania 

członkom organów osiedlowych poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem określonej funkcji 

oraz realizacją zadań osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 
      (-) Maria Łazarz 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
                       

 
 

 
 

 
                       

 

 

                            
 
 
 
 
 

 
 

 


