
Data wpływu: 19.12.19 

UCHWAŁA NR X/63/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 grudnia 2019 roku  
 

w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu  dyżurów radnych 

osiedlowych w roku 2020. 

 
Na podstawie § 24 ust. 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 

Ustala się następujący harmonogram sesji Rady Osiedla w roku 2020 r.: 

1) 15 stycznia 
2) 19 luty 
3) 18 marca 
4) 22 kwietnia 
5) 20 maja 
6) 17 czerwca 
7) 15 lipca 
8) 19 sierpnia 
9) 16 września 
10) 21 października 
11) 25 listopada 
12) 16 grudnia  

 

§ 2 

Ustala się następujący harmonogram spotkań z mieszkańcami w 2020 r.: 

1) 8 stycznia 
2) 12 luty 
3) 11 marca 
4) 15 kwietnia 
5) 13 maja 
6) 10 czerwca 
7)  8 lipca 
8) 12 sierpnia 
9)  9 września 
10) 14 października 
11) 18 listopada 
12)  9 grudnia 



§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

       Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

  (-) Andrzej Janowski 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  
 

w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu  dyżurów radnych 

osiedlowych w roku 2020. 

 

W związku z § 24 ust. 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada obraduje podczas sesji 

zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał 

oraz w celu usprawnienia pracy rady i radnych osiedlowych, podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

 

 
 
  

    Przewodnicząca  

       Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

  (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 



 

UCHWAŁA NR X/64/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 grudnia 2019 roku  
 

w sprawie stanowiska w sprawie zaprzestania pokazów sztucznyc h ogni podczas 

imprez sylwestrowych na terenie Miasta.  

 
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 zaprzestania pokazów sztucznych ogni podczas imprez 

sylwestrowych na terenie Miasta, stanowiące załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

     (-) Andrzej Janowski 



 

 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  
 

w sprawie stanowiska w sprawie zaprzestania pokazów sztucznyc h ogni podczas 

imprez sylwestrowych na terenie Miasta. 

 

W związku z § 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. 

 
 
  

          Przewodnicząca 

 Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

       (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 



Załącznik do uchwały  

nr X/64/III/2019 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

 

 

Stanowisko Rady Osiedla Św. Łazarz w sprawie zaprzestania pokazów sztucznych  

ogni podczas imprez sylwestrowych na terenie Miasta . 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz wyraża sprzeciw wobec organizacji pokazów sztucznych ogni podczas 

imprez sylwestrowych na terenie Miasta Poznania, ponieważ są one źródłem ogromnego hałasu 

i zadymienia. Stężenie pyłów w tym czasie jest wielokrotnie wyższe i nikogo nie trzeba przekonywać, 

że jest to bardzo szkodliwe. Środki pirotechniczne są również ogromnym problemem dla zwierząt 

domowych, schroniskowych, kotów wolnożyjących, jak również ptaków, które tego wieczora 

przeżywają ogromny stres i uciekając w panice mogą nawet stracić życie. 

Miasto powinno dołożyć wszelkich starań i zrezygnować z tego typu działań oraz zakazać używania 

materiałów pirotechnicznych. 

 



 

UCHWAŁA NR X/65/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 grudnia 2019 roku  
 

w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodar owania 

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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej”, pod warunkiem uwzględnienia uwag przedstawionych 

w uzasadnieniu. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

     (-) Andrzej Janowski 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  
 

w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodar owania 

przestrzennego „Rejon ulic Hetma ńskiej i Góreckiej”.  

 

Przedmiotowy teren wyznaczony jest na obszarze nieczynnych już ogródków działkowych, 

zarośniętym dziko rosnącą roślinnością, więc jego zabudowa wiązać się będzie z koniecznością jej 

wykarczowania. Na terenie Osiedla nie znajduje się wiele zielonych enklaw (nawet, jeśli nie są w pełni 

publicznie dostępne, to pełnią funkcję filtrującą i wentylującą ciasną, śródmiejską zabudowę) i każdy 

ubytek w jej i tak skromnym zasobie postrzegany jest przez mieszkańców Osiedla jako znaczna strata.  

W opinii Rady Osiedla Św. Łazarz zasadnym jest, aby mpzp „Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej” 

ustalał powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% (a nie pierwotne 15%) powierzchni 

działki, a w tym - przeznaczenie co najmniej połowy tejże (czyli nie mniej niż 10% powierzchni działki) 

na zagospodarowanie zielenią wysoką i średniowysoką, z zastrzeżeniem, aby technologia nasadzeń 

i dobrane gatunki drzew i krzewów przystosowane były do specyficznych warunków miejskich. 

Zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej dla przedmiotowej działki i jej 

zagospodarowanie zielenią wysoką pozwoli na ograniczenie negatywnego wpływu zabudowy 

wskazanego terenu. 

Rada Osiedla wnioskuje również u uwzględnienie w mpzp zachowania, w możliwie jak największej 

części, użytkowanej obecnie przez mieszkańców Osiedla ścieżki biegnącej na skos z południowo-

zachodniego do północno-wschodniego rogu działki. Pozwala ona na dotarcie z okolic ulic Krauthofera 

i Dmowskiego na przystanek „Kolejowa” najkrótszą drogą, bez konieczności przejścia ruchliwymi 

i obciążonymi intensywnym ruchem ciężarowym ulicami Hetmańską czy Górecką.  

Wniosek ten jest w opinii Rady Osiedla Św. Łazarz tym bardziej zasadny, że w okolicach już trwa lub 

planowana jest budowa dużej liczby budynków wielorodzinnych, co istotnie przełoży się na 

zwiększenie ruchu pieszego w okolicy. Planowany przystanek Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przy 

wiadukcie kolejowym w ciągu ulicy Hetmańskiej również wygeneruje dodatkowe potoki pieszych. 

Proponowany w projekcie mpzp publiczny ciąg pieszy, prostopadły do ulicy Hetmańskiej, drogę na 

przystanki kolejowe i tramwajowe wydłuża i przekierowuje na dość ruchliwy odcinek ciągu pieszo-

rowerowego, co - poza subiektywnym poczuciem dyskomfortu - jest też potencjalnie niebezpieczne 

(ruch rowerowy na rzeczonym odcinku nie jest oddzielony od ruchu pieszego). W opinii Rady Osiedla 



Św. Łazarz nie powinien więc być jedyną drogą łączącą przyszły węzeł przesiadkowy kolej-KM przy 

skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Hetmańskiej i Góreckiej z gęsto zaludnioną częścią Osiedla. 

 

W związku z pismem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z dnia 2 grudnia 2019 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 Św. Łazarz 

 

         (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

  



 

Data wpływu: 20.12.19 

 

UCHWAŁA NR X/66/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 grudnia 2019 roku  
 

w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy krytej pływalni w Pa rku Kasprowicza. 

 

 
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 negatywnie przedstawioną przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

koncepcję budowy krytej pływalni w Parku Kasprowicza. 

§ 2 

Wnioskuje się o budowę krytej pływalni w Parku Kasprowicza na północnej części działki 

nr 20/89 przy ul. Reymonta oraz udostępnienie znajdującego się na tej działce parkingu 

i wykorzystanie go na potrzeby inwestycji. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący  

     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

               (-) Andrzej Janowski



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  
 

w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy krytej pływalni w Pa rku Kasprowicza.  

Rada Osiedla św. Łazarz popiera budow ę pływalni krytej w Parku Kasprowicza. Uwa żamy, 

że najlepszym miejscem na basen jest nale żąca do POSIR działka bezpo średnio przy 

ul. Reymonta, na której obecnie znajduje si ę parking na 60 aut.  W zamian POSIR powinien 

uruchomi ć znajduj ący si ę tuż obok, nieczynny parking na 100 aut. Sprzeciwiamy s ię budowie 

parkingu, basenu i budynku administracyjnego w środku terenów zielonych, które powinny 

zostać przeznaczone na powi ększenie Parku Kasprowicza.  

Rada Osiedla św. Łazarz chce budowy krytej pływalni w Parku Kaspr owicza.  To ważny 

i potrzebny obiekt, który powinien jak najszybciej zostać wybudowany. Równocześnie zależy nam też, 

aby Park Kasprowicza został powiększony o nowe, obecnie opłotowane tereny.  

Co proponujemy? 

 



Kryta pływalnia w Parku Kasprowicza – propozycja Rady Osiedla św. Łazarz 

1. Zbudowanie krytego basenu bli żej ul. Reymonta,  na terenie bezpłatnego parkingu (na 60 aut), 

który należy również do POSiR. Sprawdziliśmy – zmieści się w tym miejscu identyczny basen jak na 

os. Piastowskim czy Zwycięstwa. Nie zmieści się jednak dodatkowa zabudowa (której nie ma 

w projektach basenów na os. Piastowskim i Zwycięstwa), związana z częścią administracyjną “dla 

kilku obiektów POSIR”. Nie widzimy jednak powodu, aby budować budynek administracyjny w środku 

parku. Można też rozważyć budowę części administracyjnej od ul. Reymonta, jako dodatkowej 

kondygnacji nad szatniami.   

Poprosiliśmy architekta o naniesienie na mapę zasadniczą rzutu pływalni z os. Piastowskiego, 

przy zachowaniu 8m odległości od ul. Reymonta (kontynuacja istniejącej linii zabudowy). Basen 

zmieścił się na działce. 

 

Pływalnia kryta na działce przy ul. Reymonta – propozycja Rady Osiedla 

 

2. Otworzenie nale żącego do POSIR, od wielu lat zamkni ętego parkingu na 100 aut przy 

ul. Reymonta.  W ten sposób zrekompensujemy zabudowanie basenem parkingu na 60 aut. 

Zyskamy dodatkowe 40 miejsc parkingowych, które wystarczą dla obsługi basenu. Pamiętajmy, 



że przy przebudowanej Arenie powstanie podziemny parking na 700 miejsc. Dojazd do basenu 

odbywałby się od ul. Reymonta, drogą przez parking. Wyjazd z parkingu można zorganizować przed 

basenem, w ul. Reymonta. Zapewniona z 3 stron jest droga pożarowa. 

Sprawdziliśmy, ile miejsc parkingowych należy zapewnić dla obsługi krytej pływalni. Maksymalna ilość 

osób, które równocześnie będą mogły korzystać z basenu, nie przekracza 100. 

Zgodnie z obowiązującym normatywem parkingowym, w obiektach sportowych należy zapewnić 

10 miejsc parkingowych na każde 100 osób. Nasza propozycja zakłada budowę pływalni na 

istniejącym parkingu dla 60 aut. Tę stratę rekompensujemy jednak otwierając znajdujący się obok, 

nieczynny parking na 100 aut. To na nim można też wyznaczyć miejsca parkingowe do obsługi 

basenu. Sprawę ułatwia to, że obie działki z parkingami (czynnym na 60 aut i nieczynnym na 100 aut) 

należą do miasta i są zarządzane przez POSIR.  

Pamiętajmy też o tym, że w związku z przebudową Areny, powstanie nowy, podziemny parking na 700 

aut przy Arenie. Bez zmian będzie funkcjonować obecny, płatny parking buforowy przy ul. Reymonta. 

 

Parkingi przy krytej pływalni – propozycja Rady Osiedla św. Łazarz 

3. Poszerzenie parku o ogrodzone obecnie tereny. Już teraz mieszkańcy korzystają z nich, co widać 

po szerokich, wydeptanych ścieżkach. Należy zagospodarować i uporządkować te miejsca 

maksymalnie zachowując istniejącą zieleń.  



W związku z powyższym oraz koncepcją budowy krytej pływalni w Parku Kasprowicza przedstawioną 

przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 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 Św. Łazarz 

 

  (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data wpływu: 19.12.19 

UCHWAŁA NR X/67/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 grudnia 2019 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 grudzie ń 2019 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     300,00 zł 

2) Ellmann Joanna     300,00 zł 

3) Janowski Andrzej     250,00 zł 

4) Kosiedowski Wojciech    200,00 zł 

5) Koszal Dorota       50,00 zł 

6) Kowalczyk Paweł       50,00 zł 

7) Krupa Dawid     150,00 zł 

8) Łukarska Janina       50,00 zł 

9) Marciniak Damian     160,00 zł 

10) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   250,00 zł 

11) Modrzyński Roman    300,00 zł 

12) Naradowski Tomasz    300,00 zł 

13) Nowak Maciej     200,00 zł 

14) Pakuła Marcin     200,00 zł 

15) Pawelczyk Szymon    200,00 zł 

16) Skurzyński Jakub       50,00 zł 

17) Smirnow Amadeusz    100,00 zł 

18) Stecka Klaudia     175,00 zł 



19) Szeszuła Beata     300,00 zł 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                    Przewodniczący  

                                                                                                    Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                       (-) Andrzej Janowski 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za grudzie ń 2019 r., zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1) Sylwia Badzińska - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

2) Joanna Ellmann - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

3) Andrzej Janowski - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla, przygotowania 

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

4) Wojciech Kosiedowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

5) Dorota Koszal - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

6) Paweł Kowalczyk - z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów 

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

7) Dawid Krupa - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

8) Janina Łukarska - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

9) Damian Marciniak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

10) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla, 

przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu oraz zwrotu kosztów związanych 

z realizacją zadań Osiedla; 

11) Roman Modrzyński - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

12) Tomasz Naradowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

13) Maciej Nowak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

14) Marcin Pakuła - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

15) Szymon Pawelczyk - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

16) Jakub Skurzyński - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

17) Amadeusz Smirnow - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

18) Klaudia Stecka - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

19) Szeszuła Beata - z tytułu 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 Św. Łazarz 

 

                                                                                                     (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


