
Data wpływu: 02.07.2018 
 

 

UCHWAŁA NR XLV/289/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 czerwca 2018 roku  
 

 

w sprawie stanowiska w sprawie zadysponowania nieruchomo ścią poło żoną na terenie 

działki nr 20/81 i 20/79  

 
Na podstawie § 14 ust. 2 uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 

2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 11 poz. 303) w sprawie Statutu Miasta Poznania, w związku 

z § 48 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 

Wyraża się stanowisko w sprawie zadysponowania nieruchomością położoną na terenie 

działki nr 20/81 i 20/79 stanowiące załącznik do uchwały. 

 

§ 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 stanowiska w sprawie zadysponowania nieruchomo ścią poło żoną na terenie 

działki nr 20/81 i 20/79 

 

 
W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN-XIX.6844.4.6.2018 z dnia 

6 czerwca 2018 r. oraz § 14 ust. 2 Statutu Miasta Poznania stanowiącym, że Rada może wypowiadać 

się w każdej sprawie publicznej, w związku z § 48 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że 

w sprawach nieuregulowanych Statutem Osiedla mają odpowiednio zastosowanie postanowienia 

ustawy o samorządzie gminnym oraz obowiązujący Statut Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne 

 
 
  

   Przewodniczący Rady Osiedla 
 

  (-) Filip Olszak 



Załącznik do uchwały  
nr XLV/289/II/2018  

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
 
 
Stanowisko w sprawie zadysponowania nieruchomo ścią poło żoną na terenie działki 

nr 20/81 i 20/79: 

 

Działające na terenie Parku Kasprowicza Stowarzyszenie Kolektyw Kąpielisko, dzierżawiło 

przedmiotowy teren od POSiR. Termin najmu kończy się w czerwcu 2018 r., warunkowo został on 

przedłużony do końca roku. Chcielibyśmy, by Kolektyw Kąpielisko, który wpisał się już w krajobraz 

Łazarza, a jego działania są znane wśród mieszkańców Osiedla, nadal funkcjonował na terenie parku.  

 

Chcemy wskazać nową lokalizacją dla tej inicjatywy, na działce wykorzystywanej dotąd jako 

dodatkowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 32, tj. na działce nr 20/81 ark. 29 obręb Łazarz.  

 

W związku z powyższym, zwracamy się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o ustanowienie 

Przedszkola nr 32 zarządcą tego terenu. Wydział Oświaty prosimy z kolei o podjęcie rozmów 

z przedstawicielami Kolektywu Kąpielisko w sprawie przekazania działki nr 20/81 na potrzeby 

prowadzonego przez nich ogrodu społecznego. Prosimy również o udzielenie pomocy stowarzyszeniu 

w rozpoczęciu funkcjonowania w nowym miejscu. 

 

 
 
 



Data wpływu: 28.06.2018 

 

UCHWAŁA NR XLV/290/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania wynajmu gruntu przy ul. Łukaszewicza 26 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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 

 
1. Opiniuje się negatywnie wynajem gruntu przy ul. Łukaszewicza 26. 

2. Uwagi do wynajmu gruntu przy ul. Łukaszewicza 26 stanowią załącznik do uchwały. 

 
§ 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 wynajmu gruntu przy ul. Łukaszewicza 26 

 

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN-III.6845.1.1406.2017 z dnia 

10 maja 2018 r. oraz w świetle § 28 ust. 1, w zw. z § 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 

                                                                                                              
 

 

       



Załącznik 
do uchwały nr XLV/290/II/2018 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
 
Uwagi do wynajmu gruntu przy ul. Łukaszewicza 26: 
 
Rada Osiedla Św. Łazarz negatywnie opiniuje wynajem gruntu przy ul. Łukaszewicza 26, gdyż w opinii 
Rady, niewielka powierzchnia tego terenu uniemożliwia wydzielenie miejsca dla rekreacji 
indywidualnej. 

 

Ponadto, w przypadku ponownego ubiegania się o wynajem przedmiotowego gruntu przez 
któregokolwiek z lokatorów budynku, zdaniem Rady, powinien on w pierwszej kolejności uzyskać 
zgodę pozostałych mieszkańców. 



 

UCHWAŁA NR XLV/291/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 czerwca 2018 roku  
 

 

w sprawie wyra żenia zgody na zmian ę przeznaczenia środków znajduj ących si ę 

w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 77 

 
 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 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 

Wyraża się zgodę na przesunięcie środków finansowych, znajdujących się w planie 

finansowym Szkoły Podstawowej nr 77, w wysokości 15 000 zł z zadania „Remont sal 

dydaktycznych” na zadanie „Remont kuchni”. 

 

§ 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 wyra żenia zgody na zmian ę przeznaczenia środków znajduj ących si ę 

w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 77 

 

W związku z pismem Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 77 z dnia 28 maja 2018 r. oraz w świetle § 10 

ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że Rada po rozeznaniu potrzeb Osiedla, 

uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala w uzgodnień z właściwą jednostką organizacyjną Miasta 

listy zadań, wskazując kolejność (hierarchię) ich realizacji w dziedzinie prac remontowych w miejskich 

gimnazjach, szkołach podstawowych przedszkolach, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 
  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

  (-) Maria Łazarz 
 



UCHWAŁA NR XLV/292/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie  ustalenia listy zada ń remontowych w placówkach o światowych na 2019 r.  

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w powiązaniu z § 10 ust. 1 pkt 1 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. Nr 231 z dnia 8 listopada 2010 r. poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  

w placówkach oświatowych do realizacji w 2019 r.: 

1) Przedszkole nr 25 – „Malowanie bloku żywieniowego” – kwota 11 153 zł; 

2) Przedszkole nr 32 – „Remont pomieszczeń (remont instalacji elektrycznej 

i malowanie)” – kwota 29 000 zł; 

3) Przedszkole nr 39 – „Remont podłóg” – kwota 15 000 zł; 

4) Przedszkole nr 44 – „Wymiana nawierzchni placu i chodnika” – kwota 35 000 zł; 

5) Przedszkole nr 48 – „Wymiana instalacji elektrycznej” – kwota 20 000 zł; 

6) Przedszkole nr 51 – „Remont korytarza II etap” - kwota 10 000 zł; 

7) Przedszkole nr 89 – „Malowanie klatki schodowej z wymianą drzwi” – kwota 

15 000 zł; 

8) Zespół Szkół nr 8 – „Remont kominów” – kwota 20 000 zł; 

9) Zespół Szkół nr 8 – „Malowanie pomieszczeń” – kwota 30 000 zł; 

10) Szkoła Podstawowa nr 9 – „Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji 

mieszkania na cele dydaktyczne” – kwota 8 000 zł; 

11) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - „Wymiana stolarki okiennej” – kwota 

40 000 zł; 

12) Szkoła Podstawowa nr 77 – „Remont stołówki” – kwota 18 000 zł; 

13) Szkoła Podstawowa nr 33 – „Remont sanitariatów” – 10 000 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  ustalenia listy zada ń remontowych w placówkach o światowych na 

2019 r. 

 
Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz Wydziałem 

Oświaty oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada po 

rozeznaniu potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala listę zadań do realizacji 

w zakresie prac remontowych w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

 (-) Maria Łazarz 



UCHWAŁA NR XLV/293/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

 
w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2019  

 
 
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. Nr 231 z 

dnia 1 grudnia 2010 r. poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się projekt planu wydatków Osiedla na rok 2019. 

2. Projekt planu wydatków Osiedla na rok 2019 stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.  
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 
 
 

 
Przewodniczący Rady Osiedla  

 
                      (-) Filip Olszak 

 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 
 
 
w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2019 

 
 
 

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

Rady należy uchwalanie planów wydatków osiedla oraz w związku z wolą udziału Osiedla w zadaniu 

inwestycyjnym wyłonionym do realizacji w drodze konkursu zadań inwestycyjnych osiedli, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

       Przewodnicząca Zarządu Osiedla  
 
                   (-) Maria Łazarz 



UCHWAŁA NR XLV/294/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 czerwca 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 czerwiec 2018  r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Ryszard Balcerzak      200,00 zł; 

2) Genowefa Banaszak      150,00 zł; 

3) Dorota Bartkowiak        25,00 zł; 

4) Wojciech Dera       200,00 zł; 

5) Adam Kaczmarek            25,00 zł; 

6) Hieronim Kozłowski        25,00 zł; 

7) Maria Łazarz                  860,00 zł; 

8) Bogumiła Maćkowiak      200,00 zł; 

9)  Agnieszka Michalak-Pietkiewicz       50,00 zł; 

10)  Roman Modrzyński      125,00 zł; 

11)  Filip Olszak                 350,00 zł; 

12)  Piotr Pałgan         25,00 zł; 

13)  Maria Paradowska      200,00 zł; 

14)  Łukasz Prymas       125,00 zł;  

15)  Tomasz Wojciechowski        50,00 zł; 

16)  Bogna Zielińska                                        350,00 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 czerwiec 2018  r., zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1) Ryszard Balcerzak – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

3) Dorota Bartkowiak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

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

7) 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; 

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

kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

Osiedla; 

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

kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

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

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

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

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

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

16) 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 



Data wpływu: 04.07.2018 
 

UCHWAŁA NR XLV/295/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania koncepcji organizacji ruchu na tereni e Osiedla Św. Łazarz 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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 

 
1. Opiniuje się pozytywnie koncepcję organizacji ruchu na terenie Osiedla Św. Łazarz. 

2. Uwagi do koncepcji organizacji ruchu na terenie Osiedla Św. Łazarz stanowią załącznik 

do uchwały. 

 
§ 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 zaopiniowania koncepcji organizacji ruchu na tereni e Osiedla Św. Łazarz 

 

W związku z przekazaną przez Zarząd Dróg Miejskich poprawiona koncepcją organizacji ruchu na 

terenie Osiedla Św. Łazarz i prośbą o jej zaopiniowanie oraz w świetle § 28 ust. 1, w zw. z § 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 

                                                                                                              



Załącznik do uchwały 
Nr XLV/295/II/2018 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

  

 

Uwagi do koncepcji organizacji ruchu na terenie Osi edla Św. Łazarz: 

 

Rada Osiedla proponuje następujące zmiany w organizacji ruchu na terenie planowanej Strefy 

Płatnego Parkowania i Strefy Tempo 30 na Łazarzu: 

 

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Klaudyn y Potockiej, na odcinkach od 

ul. Głogowskiej do ul. Lodowej oraz od ul. Dmowskie go do ul. Łukaszewicza (w kierunku 

wschodnim).  

Biorąc pod uwagę, iż, wg przedstawionego projektu, ul. Klaudyny Potockiej, na odcinku od ul. Lodowej 

do ul. Dmowskiego ma być ulicą jednokierunkową, utrzymywanie w/w odcinków jako 

dwukierunkowych jest niezasadne.  

Proponowana zmiana ma na celu przeniesienie miejsc parkingowych na zwolnioną jezdnię. Dzięki 

takiemu posunięciu pozbędziemy się samochodów parkujących na wąskim chodniku na odcinku od 

ul. Głogowskiej do ul. Lodowej. Obecne parkowanie powoduje, że dla pieszych pozostaje wąski pasek 

chodnika, często mniejszy niż wymagane minimum 1,5 m. Parkowanie na jezdni na odcinku od 

ul. Dmowskiego do ul. Łukaszewicza pozwoli natomiast usunąć samochody z pasa zieleni wzdłuż 

ogródków działkowych, dzięki czemu odzyskany teren będzie można przeznaczyć w przyszłości, na 

pewnych odcinkach, na chodnik lub pas zieleni. Nadmienić należy, iż w przypadku niewykonania tej 

modyfikacji nie uda się wyznaczyć miejsc parkingowych zgodnych ze standardem SPP po południowej 

stronie ul. Klaudyny Potockiej (z uwagi na wąski chodnik lub parkowanie samochodów na klepisku), co 

spowoduje znaczną redukcję liczby miejsc parkingowych i w efekcie negatywnie wpłynie na odbiór 

społeczny wprowadzanej zmiany.  

Podkreślić należy, że proponowana powyżej modyfikacja nie utworzy nowego kanału tranzytowego. 

Poza tym, planowane jest równolegle wprowadzenie w ramach Strefy Tempo 30 innych działań 

mających zniechęcać kierowców spoza Łazarza do wjazdu do strefy, np. wyniesień na jezdni 

i zwężania ulic w rejonie skrzyżowań. Wprowadzanie parkowania równoległego na zwolnionym pasie 

jezdni umożliwi ponadto wprowadzenie parkowania naprzemiennie (na odcinku od ul. Głogowskiej do 

ul. Lodowej po stronie południowej, na odcinku od ul. Lodowej do ul. Dmowskiego po stronie 

północnej, na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Łukaszewicza ponownie po stronie południowej), co 

dodatkowo powodować będzie konieczność zwolnienia w rejonie skrzyżowań. Można również w tym 

kontekście przeanalizować pozostawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Potockiej 

i Dmowskiego. 

 

 



 

- odwrócenie kierunku ruchu na ul. Stablewskiego, n a odcinku od ul. Łukaszewicza do 

ul. Dmowskiego, w kierunku zachodnim. 

Proponowana zmiana nie spowoduje naszym zdaniem utworzenia atrakcyjnej alternatywy dla 

ul. Hetmańskiej, z powodów o których piszemy powyżej oraz z uwagi na fakt, iż wąskim gardłem jest 

w tym wypadku skrzyżowanie ul. Stablewskiego z ul. Głogowską, na którym możliwość przejazdu zbyt 

wielu pojazdów na jednej zmianie świateł jest znacznie utrudniona. 

 

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku zac hodnim na ul. Chociszewskiego, na 

odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Kasprzaka , podyktowane koniecznością ucywilizowania 

parkowania oraz małym znaczeniem ruchu w kierunku przeciwnym. 

 

Można również rozważyć opracowanie wariantu „1a” zawierającego więcej dalej idących rozwiązań, 

gotowego do wprowadzenia, jeżeli efekty uspokojenia ruchu w obecnie procedowanym wariancie 

pierwszym byłyby niezadowalające. Taki wariant mógłby być rozpatrywany podczas projektowania 

strefy, po to, by w przyszłości można było go wprowadzić tylko zmieniając znaki, bez konieczności 

przebudowywania infrastruktury. 

Rada Osiedla jest otwarta na dalsze rozmowy w tej sprawie. 



Data wpływu: 28.06.2018 

 

 

UCHWAŁA NR XLV/296/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 czerwca 2018 roku  
 

 

w sprawie podtrzymania wniosku o utworzenie krytej pływalni n a terenie Parku 

Kasprowicza  

 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 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 

Podtrzymuje się wniosek o utworzenie krytej pływalni na terenie Parku Kasprowicza 

wyrażony w uchwale nr XXVII/165/II/2017 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 18 stycznia 2017 

r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o utworzenie krytej pływalni na terenie 

Parku Kasprowicza. 

 

§ 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 podtrzymania wniosku o utworzenie krytej pływalni n a terenie Parku 

Kasprowicza  

 

W związku z projektem budowy krytej pływalni w Parku Kasprowicza, przedstawionym przez 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Rada Osiedla Św. Łazarz podtrzymuje wniosek o budowę 

pływalni na terenie Parku Kasprowicza. Obecnie w parku funkcjonuje tylko pływalnia letnia, w związku 

z czym, spełniając postulaty mieszkańców, wnioskujemy także o budowę pływalni krytej. Dzięki temu 

obiekt byłby czynny cały rok tak, jak ma to miejsce w przypadku basenów przy ul. Chwiałkowskiego. 

 

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz 

stanowiącego, 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 uzasadnione. 

 
 
 
  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-) Maria Łazarz 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

UCHWAŁA NR XLV/297/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 czerwca 2018 roku  
 

 

w sprawie wniosku do Zarz ądu Dróg Miejskich o obj ęcie terenu Osiedla Św. Łazarz 

ciśnieniowym myciem chodników  

 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 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 

1. Wnioskuje się do Zarządu Dróg Miejskich o objęcie terenu Osiedla Św. Łazarz 

ciśnieniowym myciem chodników. 

2.  Wykaz chodników zgłaszanych do ciśnieniowego umycia stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 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 wniosku do Zarz ądu Dróg Miejskich o obj ęcie terenu Osiedla Św. Łazarz 

ciśnieniowym myciem chodników  

 

Łazarskie chodniki są bardzo brudne i pokryte zanieczyszczeniami, co bardzo często sygnalizują 

mieszkańcy. Rada Osiedla wielokrotnie zgłaszała ten problem Zarządowi Dróg Miejskich.  

Osiedle Św. Łazarz znajduje się w ścisłym śródmieściu Poznania, na jego terenie znajdują się 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Dworzec Kolejowy, Palmiarnia Poznańska, czy HWS Arena. 

Zanieczyszczone chodniki nie są chlubną wizytówką stołecznego Miasta Poznania dla gości 

targowych, turystów, a przede wszystkim mieszkańców. Nawet jednorazowe umycie zabrudzonych 

chodników jest niezbędne dla poprawy ich czystości. Ciśnieniowe mycie chodników umożliwia 

skuteczne usunięcie różnego rodzaju plam oraz zabrudzeń, pozostałości po psich kupach, bez 

względu na rodzaj nawierzchni chodnika. 

 

W związku z realizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich zadaniem polegającym na ciśnieniowym 

myciu chodników oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, 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 uzasadnione. 

 
 
 
  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-) Maria Łazarz 
 



Załącznik do uchwały  
Nr XLV/297/II/2018 

Rady Osiedla Św. Łazarz  
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
 
 

 

Wykaz chodników zgłaszanych do ciśnieniowego umycia na terenie Osiedla Św. Łazarz: 
 

1) ul. Głogowska; 

2) ul. Śniadeckich; 

3) ul. Wyspiańskiego; 

4) ul. Matejki; 

5) ul. Małeckiego; 

6) ul. Kanałowa; 

7) ul. Kasprzaka; 

8) ul. Niegolewskich. 

 



 

UCHWAŁA NR XLV/298/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 czerwca 2018 roku  
 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmian ę godzin otwarcia pływalni 

letniej w Parku Kasprowicza  

 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 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 o zmianę godzin otwarcia pływalni letniej w Parku Kasprowicza z 9:00-19:00 

na 7:00-21:00. 

 

§ 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 wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmian ę godzin otwarcia pływalni 

letniej w Parku Kasprowicza  

 

Rada Osiedla Św. Łazarz wnioskuje o zmianę godzin otwarcia pływalni letniej w Parku Kasprowicza 

z 9:00-19:00 na 7:00-21:00. Ponadto, wnioskujemy o udostępnienie w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 

19.00 do 21.00 basenu sportowego pływakom (tzw. godziny sportowe). Proponujemy również by 

opłata za wejście na pływalnie w godzinach sportowych stanowiła część opłaty wejściowej pobieranej 

za wejście na cały dzień (np. 50%). 

 

Pływalnia letnia, a zwłaszcza duży basen sportowy, powinna służyć nie tylko osobą chcącym z niej 

korzystać jako z obiektu rekreacyjnego, ale także tym, którzy bardziej amatorsko, chcieliby popływać 

na dużym – 50-metrowym basenie. W godzinach, w których pływalnia jest ogólnodostępna, trudno 

trenować pływanie na basenie sportowym, stąd inicjatywa, by tak jak przed remontem, można było 

z niego korzystać w "godzinach sportowych". Takie godziny funkcjonowania sprawią również, iż 

pływania letnia będzie bardziej dostępna dla osób pracujących. 

 

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz 

stanowiącego, 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 uzasadnione. 

 
 
 
  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-) Maria Łazarz 



UCHWAŁA NR XLV/299/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie zasad 

usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprze daży i podawania 

napojów alkoholowych 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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 zasad 

usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

 
§ 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 zasad 

usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprze daży i podawania 

napojów alkoholowych 

 

W związku z pismem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa nr DGR-III.7340.6.184.2018 

z dnia 23 maja 2018 r. oraz w świetle § 28 ust. 1, w zw. z § 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 



Data wpływu: 02.07.2018 

 
UCHWAŁA NR XLV/300/II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania projektów rewaloryzacji zieleni w pas ach drogowych na 

terenie Osiedla 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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 rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ul. Jarochowskiego 

na odcinku od ul. Palacza do ul. Winklera. 

§ 2 
 

Opiniuje się pozytywnie projekt rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ul. Marcelińskiej na 
odcinku od ul. Ziętary do ul. Przybyszewskiego. 
 

§ 3 
 

1. Opiniuje się pozytywnie rysunek projektowy zagospodarowania zielenią i małą 
architekturą ul. Stablewskiego na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Łukaszewicza. 

2. Uwagi do rysunku projektowego zagospodarowania zielenią i małą architekturą 
ul. Stablewskiego na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Łukasiewicza, stanowią załącznik 
do uchwały. 

 
§ 4 

Opiniuje się pozytywnie projekt rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ul. Polnej na odcinku 

od ul. Marcelińskiej do ul. Bukowskiej. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          
Przewodniczący Rady Osiedla  

         (-) Filip Olszak 

 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektów rewaloryzacji zieleni w pas ach drogowych na 

terenie Osiedla 

 

W związku z pismami Zarządu Dróg Miejskich nr TZ.0713.01.272.2018, TZ.0713.01.277.2018 

i TZ.0713.01.271.2018 oraz w świetle § 28 ust. 1, w zw. z § 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 

                                                                                                              
 

 

     
 



Załącznik do uchwały 
Nr XLV/300/II/2018 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
 
Uwagi do rysunku projektowego zagospodarowania ziel enią i mał ą architektur ą 
ul. Stablewskiego na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Łukaszewicza: 
 
Rada Osiedla Św. Łazarz proponuje obsadzenie zielenią również terenu przylegającego do 
ogrodzenia Kościoła Matki Boski Bolesnej. 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


