Protokół
XLVI sesji Rady Osiedla św. Łazarz
z 19 lipca 2018 r.
Sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie
ul. Wyspiańskiego 27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 17:45.

Rady

Osiedla

przy

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
W obecności kworum (12 osób obecnych) obrady XLVI 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.

3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji podziału Osiedla na okręgi
i obwody głosowania w wyborach do Rady Osiedla.
Przewodnicząca Zarządu Maria Łazarz przedstawiła radnym propozycję podziału Osiedla na
okręgi i obwody głosowania w przyszłorocznych wyborach do Rady Osiedla i wyjaśniła, że
nie zmieniły się one w stosunku do poprzednich wyborów ani do wyborów samorządowych.
Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady Filip Olszak odczytał projekt uchwały
pozytywnie opiniującej, po czym przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
W wyniku głosowania uchwała nr XLVI/301/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 3).
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie
organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek
pomocniczych Miasta – osiedli.
Przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, że na wniosek Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe
pojawiła się propozycja, aby w ramach konkursu grantowego możliwe było zgłaszanie zadań
polegających na modernizacji bądź remoncie placówek oświatowych.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały pozytywnie opiniującej, do której radni nie
wnieśli uwag.
Godz. 17:51 – do sesji dołączył radny Ryszard Balcerzak. Od tej pory w obradach brało
udział 13 osób.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
W wyniku głosowania uchwała nr XLVI/302/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 4).

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów rewaloryzacji zieleni w pasach
drogowych na terenie Osiedla.
Przewodniczący Rady Filip Olszak omówił pokrótce projekty rewaloryzacji przesłane do
zaopiniowania przez Zarząd Dróg Miejskich dot. ul. Jarochowskiego (na odcinku od
ul. Winklera do ul. Hetmańskiej), zieleńca w obrębie ul. Potockiej/Kolejowej/Hetmańskiej
oraz placu u zbiegu ul. Bukowskiej i Grunwaldzkiej.
Godz. 17:55 – do sesji dołączył radny Wojciech Dera. Od tej pory w obradach brało udział
14 osób.
Przewodniczący Filip Olszak odczytał projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
W wyniku głosowania uchwała nr XLVI/303/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 5).
Godz. 18:04 – do sesji dołączyła radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz. Od tej pory
w obradach brało udział 15 osób.
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o montaż słupków
lub innych elementów małej architektury w celu zabezpieczenia chodników i przejść
dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem.

Radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz w e-mailu do radnych oraz na FB zaproponowała
montaż słupków przy przejściu dla pieszych w pobliżu ul. Bogusławskiego i Morawskiego.
Przewodnicząca Zarządu Maria Łazarz zaproponowała, aby montaż słupków lub innych
elementów małej architektury w celu zabezpieczenia chodników i przejść dla pieszych przed
nielegalnym parkowaniem rozszerzyć na teren całego Osiedla. Przewodnicząca Zarządu
Osiedla po konsultacji z radnymi i mieszkańcami przygotowała wykaz miejsc wymagających
zabezpieczenia (załącznik do uchwały).
Przewodniczący Rady Filip Olszak przedstawił projekt uchwały zgłoszony przez radną
Agnieszkę Michalak-Pietkiewicz wraz z przygotowanym przez Zarząd Osiedla wykazem
miejsc wymagających zabezpieczenia.
Radny Roman Modrzyński zaproponował dopisanie lokalizacji na wysokości posesji przy
ul. Strusia 2, na którą przystali pozostali radni.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Jedna osoba podczas głosowania przebywała poza salą.
W wyniku głosowania uchwała nr XLVI/304/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 6).

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy drogi prowadzacej
do Przedszkola nr 32 przy ul. Chociszewskiego.
Przewodnicząca Maria Łazarz, przedstawiła projekt uchwały przygotowanej przez Zarząd
rekomendujący do realizacji wariant II przebudowy z dwóch zaproponowanych przez firmę
projektową. Wariant ten jest wariantem zapewniającym większe bezpieczeństwo, gdyż
zakłada budowę chodnika, na czym szczególnie zależy dyrekcji przedszkola.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Mieszkańcy ulicy Chociszewskiego obecni podczas sesji poprosili, aby przy przebudowie
drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 uwzględnić montaż słupków, bądź innych elementów
małej infrastruktury, uniemożliwiających wjazd na posesje wspólnot mieszkaniowych
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
W wyniku głosowania uchwała nr XLVI/305/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 7).

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego
przy ul. Małeckiego 22.
Przewodniczący Rady poinformował, że na skrzynkę Rady Osiedla wpłynęła prośba
właściciela restauracji „Rusztowanie” o wyrażenie zgody na utworzenie ogródka
gastronomicznego przy lokalu.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały pozytywnie opiniującej, jednak pod warunkiem
uzyskania przez właściciela stosownej zgody Zarządu Dróg Miejskich.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
W wyniku głosowania uchwała nr XLVI/306/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 8).

9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji rzeźby Kazimierza Nowaka
przy ul. Małeckiego.
Przewodniczący Rady Filip Olszak przedstawił propozycję Otwartej Strefy Kultury
umieszczenia na ul. Małeckiego Rowerowej Rzeźby Kazimierza Nowaka. Rzeźba w formie
roweru miałaby stanąć przy zabytkowej latarni i być połączona przewodem z zainstalowaną
w kloszu latarni żarówką, która będzie się świeciła w trakcie pedałowania.
Radna Bogna Zielińska zgłosiła obawę przed dewastowaniem rzeźby i tym, kto będzie
ponosił koszty ewentualnych napraw.
Przewodniczący wyjaśnił, że Rada ma tylko zaopiniować lokalizację rzeźby i nie będzie
zaangażowana finansowo.
W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały pozytywnie opiniującej.
Głosowanie nad projektem uchwały:
Za – 10, przeciw – 1, wstrzymało się – 4
W wyniku głosowania uchwała nr XLVI/307/II/2018 została podjęta przez Radę Osiedla
(zał. 9).

10. 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.:
- listy zadań w zakresie konserwacji miejskich zieleńców na terenie Osiedla w latach 2019 –
2021 przekazaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej, której zaopiniowanie zaplanowane zostało
na następną sesję;
- końca kadencji Miejskiej Rady Seniorów;
- utrzymania zieleni w pasie drogowym ul. Chociszewskiego;
- negatywnej odpowiedzi ZDM na wniosek Rady o objęcie Łazarza ciśnieniowym myciem
chodników;
- funkcjonowania ruchu tramwajowego na terenie Łazarza;
- interwencji mieszkańców dot. ustawienia koszy na śmieci na ul. Śniadeckich;

Godz. 18:45 – sesję opuścił radny Wojciech Wośkowiak. Od tej pory w obradach brało udział
14 osób.

- odpowiedzi PKP skierowanej do posła B. Wróblewskiego ws. budowy ul. Dolnej
Głogowskiej;

- lokalizacji PSZOK; Przewodnicząca poprosiła radnych o zastanowienie się nad miejscami,
w których można by je umieścić; w przypadku pojawienia się jakichś propozycji Rada
podejmie uchwała podczas następnej sesji;
- kwoty środków, jaka będzie w dyspozycji Osiedla na wykonanie prac remontowych
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych przez ZDM w 2019 r.;
- zgody ZZM na przyjęcie do realizacji wybranego przez Osiedle zadania grantowego
polegającego na odnowie alejek w Parku Kasprowicza;
- rozstrzygnięcia przetargu na remont ul. Chełmińskiego i Wojskowej.

11.

Wolne głosy i wnioski.

Nie zgłoszono wniosków.
12.

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak, podziękował wszystkim za przybycie i zamknął
obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:10.

Protokół sporządziła:
(-) Joanna Warszta

Przewodniczący obradom:
(-) Filip Olszak

Przewodniczący
Rady Osiedla Św. Łazarz

Poznań, 12 lipca 2018 r.

W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XLVI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień
19 lipca 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 zaopiniowania propozycji podziału Osiedla na okręgi
i obwody głosowania w wyborach do Rady Osiedla.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie organizacji
konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta –
osiedli.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów rewaloryzacji zieleni w pasach
drogowych na terenie Osiedla.
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o montaż słupków
lub innych elementów małej architektury w celu zabezpieczenia chodników i przejść
dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy drogi prowadzącej do
Przedszkola nr 32 przy ul. Chociszewskiego.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego przy
ul. Małeckiego 22.
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji rzeźby Kazimierza Nowaka przy
ul. Małeckiego.
10. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją przedstawienie bieżącej informacji
z prac Zarządu Osiedla między sesjami.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Osiedla Św. Łazarz
(-) Filip Olszak

