
 Protokół 
XLV sesji Rady Osiedla św. Łazarz 

z 27 czerwca 2018 r. 
 
Sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie Rady Osiedla przy 
ul. Wyspiańskiego 27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 17:30. 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (13 osób obecnych) obrady XLV 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. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
i rozszerzył go o punkty: 
11a. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę godzin 
otwarcia pływalni letniej w Parku Kasprowicza. 
14a. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów rewaloryzacji zieleni w pasach 
drogowych na terenie Osiedla.  
 

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

 
 
3. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie zadysponowania nieruchomością 

położoną na terenie działki nr 20/81 i 20/79. 
 
Przewodnicząca Zarządu Maria Łazarz przypomniała, że w listopadzie ubiegłego roku, Rada 
Osiedla podjęła uchwałę w sprawie umożliwienia korzystania z przedmiotowej nieruchomości 
Kolektywowi Kąpielisko.  
Przewodnicząca poinformowała o spotkaniu, które odbyło się w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami z udziałem Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oraz dyrekcją 
Przedszkola nr 32, podczas którego dyrektor przedszkola wyraziła chęć przejęcia 
nieruchomości i użyczenia jej Kolektywowi. Stąd prośba WGN o wyrażenie stanowiska Rady 
w przedmiotowej sprawie. 
Przewodniczący Rady Filip Olszak dodał, że ze strony Miasta wyrażona została wola 
szerokiej pomocy Kolektywowi Kąpielisko w rozpoczęciu działalności w nowym miejscu.  
 
Godz. 17:50 – do sesji dołączył radny Łukasz Prymas. Od tej pory w obradach brało udział 
14 osób. 
 
Przewodniczący Rady odczytał przygotowany przez Zarząd projekt uchwały i skierował go 
pod głosowanie. 
 
 
 



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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/289/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 3). 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu gruntu przy 

ul. Łukaszewicza 26. 
 

Przewodnicząca Zarządu zreferowała treść pisma WGN z prośbą o zaopiniowanie najmu 
gruntu przy ul. Łukaszewicza 26 w celu wydzielenia miejsca rekreacji indywidualnej. 
 
Przewodnicząca wraz z radną Bogną Zielińską udały się na ul. Łukaszewicza w celu 
sprawdzenia przedmiotowego terenu. Okazało się, że lokator zamieszkujący lokal podany we 
wniosku nie jest osobą, która ten wniosek składała. Ponadto, nieduże podwórko stanowi część 
wspólną dla czterech budynków, więc wydzielenie miejsca indywidualnej rekreacji byłoby 
tam trudne.  
 
Wobec powyższego, Zarząd przygotował projekt uchwały negatywnie opiniującej, do którego 
radni nie wnieśli uwag. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/290/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

znajdujących się w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 77. 
 
Przewodnicząca Zarządu Maria Łazarz przedstawiła prośbę dyrekcji Szkoły Podstawowej 
nr 77 o zmianę przeznaczenia środków w wysokości 15 000 zł z remontu sal dydaktycznych 
na remont kuchni. Radni nie wnieśli uwag. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/291/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 5). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2019 r. 
 
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, przedstawiła zaproponowaną przez Wydział Oświaty 
listę zadań remontowych ze środków powierzonych na rok 2018, szczegółowo omawiając 
wszystkie zadania. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej listy zadań, przystąpiono do 
głosowania. 



Godz. 18:10 – do sesji dołączył radny Tomasz Wojciechowski. Od tej pory w obradach brało 
udział 15 osób. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/292/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 6). 
 
 
7.  Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2019. 
 
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, przedstawiła projekt planu wydatków na rok 2019, 
przygotowany podczas posiedzenia Zarządu Osiedla, na które zaproszenie otrzymali wszyscy 
radni.  
 
Radny Roman Modrzyński poprosił o uwzględnienie w planie zadania polegającego na 
przeniesieniu zabytkowej latarni z ul. Mottego na skwer Eki z Małeki.  
Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że skwer znajduje się w gestii Zarządu Dróg 
Miejskich, w związku z czym, jeśli pozyskane zostaną zgody zarówno ZDM, jak i Miejskiego 
Konserwatora Zabytków na to przedsięwzięcie, to Rada zagłosuje nad zmianą w planie 
wydatków.  
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/293/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 7). 
 
Godz. 18:35 – sesję opuściła radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz oraz radny Piotr Pałgan. 
Od tej pory w obradach brało udział 13 osób. 
 
8.   Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i skierował go pod głosowanie.  
 

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

W trakcie głosowania jedna osoba znajdowała się poza salą obrad. 
 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/294/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 8). 



 
 
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji organizacji ruchu na terenie 

Osiedla Św. Łazarz. 
 
Przewodniczący Rady Filip Olszak przedstawił wstępny projekt zmiany w koncepcji 
organizacji ruchu na terenie Osiedla wprowadzone w oparciu o uwagi zgłoszone podczas 
konsultacji społecznych przeprowadzonych przez ZDM.  
 
Godz. 18:50 – do sesji dołączył radny Tomasz Wojciechowski. Od tej pory w obradach brało 
udział 14 osób. 
 
W związku z tym, że większość uwag zgłoszonych przez Radę Osiedla została uwzględniona 
w nowej wersji koncepcji, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały pozytywnie 
opiniującej, z kilkoma dodatkowymi uwagami.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/295/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 9). 
 
 
10. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania wniosku o utworzenie krytej pływalni na 

terenie Parku Kasprowicza. 
 
Przewodniczący Rady Filip Olszak przypomniał o podjętej w styczniu ubiegłego roku 
uchwale w sprawie wniosku o budowę krytej pływalni w Parku Kasprowicza. Następnie 
odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję. 
 
Radny Roman Modrzyński poinformował, że na skrzynkę osiedlową wpłynęło pismo 
p. Magdaleny Garczarczyk, przekazujące ekspertyzę ornitologiczną wykonaną na terenach 
przeznaczonych pod budowę krytej pływalni w Parku Kasprowicza. (po sprawdzeniu 
ustalono, że pismo wpłynęło na skrzynkę osiedlową 3 godziny przed sesją). Przewodniczący 
poprosił radnego o odczytanie treści pisma.  
 
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Po jej zakończeniu skierowano projekt 
uchwały do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/296/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 10). 
 
Godz. 19:20 – sesję opuścił radny Łukasz Prymas. Od tej pory w obradach brało udział 13 
osób. 
 
 
 



11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o objęcie terenu 
Osiedla Św. Łazarz ciśnieniowym myciem chodników. 

 
Przewodniczący Filip Olszak wyjaśnił, że o przeprowadzanym przez ZDM ciśnieniowym 
myciu chodników przewodniczący dowiedzieli się, kiedy Rada Osiedla Jeżyce „pochwaliła 
się”, że 12 jeżyckich ulic zostało wyczyszczonych w ten właśnie sposób ze środków ZDM. 
W związku z tym propozycja, aby podobnie jak Rada Osiedla Jeżyce, zawnioskować 
o objęcie ciśnieniowym myciem chodników również ulic łazarskich. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/297/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 11). 
 
11a. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę 

godzin otwarcia pływalni letniej w Parku Kasprowicza. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że 2 lipca, po ponad półrocznym remoncie, otwarta 
zostanie ponownie letnia pływalnia w Parku Kasprowicza, która funkcjonować ma 
w godzinach  9:00-19:00, a więc krócej niż przed rozpoczęciem przebudowy. Stąd pomysł, 
aby zawnioskować o zmianę godzin otwarcia pływalni z 9:00-19:00 na 7:00-21:00. 
Godziny 7:00-9:00 oraz 19:00-21:00 miałyby być godzinami tzw. sportowymi, w których 
udostępniany byłby tylko basen sportowy. Ponadto, proponuje się, aby opłata uiszczana za 
wstęp w godzinach sportowych stanowiła część opłaty pobieranej za wejście na obiekt na cały 
dzień. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/298/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 12). 
 
Godz. 19:35 – sesję opuścił radny Tomasz Wojciechowski. Od tej pory w obradach brało 
udział 12 osób. 
 
12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych. 

 
Przewodnicząca Zarządu Maria Łazarz przypomniała, że projekt uchwały RMP został 
rozesłany mailowo. Nie wpłynęły do niego żadne uwagi ze strony radnych. W związku 
z czym, Zarząd zaproponował podjęcie uchwały pozytywnie opiniującej. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/299/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 13). 



 
13. Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Miasta Poznania w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie miasta Poznania. 

 
Odstąpiono od podjęcia uchwały. 
 
14. Omówienie projektów rewaloryzacji zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla. 
 
Przewodniczący Rady Filip Olszak przedstawił przesłane przez Zarząd Dróg Miejskich 
projekty rewaloryzacji zieleni w pasach drogowych: 
- ul. Jarochowskiego, na odcinku od ul. Palacza do ul. Winklera; 
- ul. Marcelińskiej, na odcinku od ul. Ziętary do ul. Przybyszewskiego; 
- ul. Stablewskiego, na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Łukaszewicza; 
- ul. Polnej, na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Bukowskiej. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektów. Przewodniczący zaproponował za to dodanie uwagi do 
opinii w sprawie zieleni na ul. Stablewskiego, aby objęła ona również teren przylegający do 
ogrodzenia Kościoła Matki Boskiej Bolesnej.  
 
14a.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów rewaloryzacji zieleni w pasach 

drogowych na terenie Osiedla.  
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały opiniującej projekty rewaloryzacji zieleni, 
które zostały omówione podczas poprzedniego punktu. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XLV/300/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 14). 
 
 
15. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją, przedstawienie bieżącej 

informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 
 
 
Przewodnicząca Zarządu zapoznała radnych z korespondencją wpływającą do Zarządu i Rady 
dot.: 
- działki miejskiej położonej przy ul. Śniadeckich 12; Przewodnicząca przypomniała, że 
podczas rozmów z PMP Tomaszem Lewandowskim oraz WGN, ustalono, że przedmiotową 
działkę należy przeznaczyć na zaplecze budowy podczas planowanego remontu Palmiarni 
Poznańskiej; budynki znajdujące się na terenie działki zostaną najprawdopodobniej 
wyburzone, a po zakończeniu budowy teren będzie można wykorzystać np. w celach 
edukacyjnych; 
- zmian w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej na ul. Głogowskiej; 
 
Godz. 20:00 – do sesji dołączyła radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz. Od tej pory 
w obradach brało udział 13 osób. 
 



- odpowiedzi PKP na pismo Rady ws. budowy ul. Dolnej Głogowskiej; 
- posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMP dot. konsultacji społecznych; pojawiła się 
propozycja, aby o konsultacjach informować również w formie tradycyjnej, papierowej, ze 
względu na osoby, które nie korzystają z Internetu; 
- posiedzenia Komisji Rewitalizacji RMP, podczas którego poinformowano o planach 
rewitalizacji skweru przy pomniku T. Kościuszki oraz zieleńca przy ul. Kolejowej. 
 
Przewodniczący Rady przekazał informacje dot.: 
- przebudowy ul. Jarochowskiego; podpisana została już umowa na wykonanie projektu 
przebudowy ul. Jarochowskiego, który ma być gotowy w I kwartale przyszłego roku, 
wówczas zostanie ogłoszony tez przetarg na wykonawcę remontu; 
- przebudowy ul. Kolejowej; odbyły się dwa spotkania z PMP Maciejem Wudarskim; 
ustalono, że Poznańskie Inwestycje Miejskie zlecą wykonanie projektu wieloaspektowego 
zagospodarowania ulicy; ponadto Miejski Konserwator Zabytków wyraził zgodę na 
wyasfaltowanie ulicy, z zachowaniem kostki brukowej jedynie po bokach asfaltu; 
- odnowy skweru przy wejściu do Parku Wilsona; podpisana została umowa na projekt 
wykonawczy. 
 
 
16. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz, przedstawiła fragmenty interpelacji złożonej przez 
radną miejską Lidię Dudziak i zawnioskowała o udostępnianie projektów uchwał co najmniej 
3 dni przed sesją.  
 
Przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, że termin i sposób przesyłania porządków obrad oraz 
projektów uchwał nie jest wskazany w statutach rad osiedli. Rady mogą regulować te kwestie 
w przyjmowanych przez siebie regulaminach. RO Św. Łazarz przyjęła nowy regulamin 
w 2017 r. W regulaminie tym nie umieszczono zapisu odnośnie terminu przekazywania przez 
Zarząd projektów uchwał. Przewodnicząca przypomniała również, że radna Agnieszka 
Michalak-Pietkiewicz była obecna na sesji, podczas której przyjmowano regulamin 
i głosowała za jego przyjęciem nie wnosząc uwag.  
 
Radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz wyjaśniła, że zależy jej na tym, aby z projektami 
uchwał mogli zapoznawać się również mieszkańcy i zaproponowała, by umieszczać je na 
fanpage’u Rady Osiedla na Facebooku.  
 
Przewodniczący Rady zauważył, że Internet nie jest miejscem do dyskusji nt. 
podejmowanych przez Radę uchwał. Można to natomiast uczynić podczas sesji, które są 
otwarte również dla mieszkańców.  
 
17. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak, podziękował wszystkim za przybycie i zamknął 
obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20:30. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                      (-)  Filip Olszak 



Przewodniczący        Poznań, 25 czerwca 2018 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

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

27 czerwca 2018 r. o godz. 17:30 przedstawiam następujący porządek obrad: 
 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie zadysponowania nieruchomością 

położoną na terenie działki nr 20/81 i 20/79. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu gruntu przy ul. Łukaszewicza 26. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

znajdujących się w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 77. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach 

oświatowych na 2019 r. 

7. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2019. 

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

9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji organizacji ruchu na terenie 

Osiedla Św. Łazarz.  

10. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania wniosku o utworzenie krytej pływalni na 

terenie Parku Kasprowicza.  

11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o objęcie terenu 

Osiedla Św. Łazarz ciśnieniowym myciem chodników. 

12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 

13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowanie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta 

Poznania. 

14. Omówienie projektów rewaloryzacji zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla. 



 

15. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją przedstawienie bieżącej informacji 

z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 

16. Wolne głosy i wnioski. 

17. Zamknięcie sesji. 

 

 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

                (-) Filip Olszak 
 

 
 


