
Data wpływu: 11.03.2016 

UCHWAŁA NR XV/78/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 8 marca 2016 r. 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie zmiany 

nazwy cz ęści ulicy Franklina Roosevelta na Lecha Kaczy ńskiego.  

 

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 projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany nazwy 

części ulicy Franklina Roosevelta na Lecha Kaczyńskiego. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 
 (-) Filip Olszak 

 

 

 

 
 
 
 



 

 U Z A S A D N I E N I E  

      DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznani a w sprawie zmiany nazwy cz ęści 

ulicy Franklina Roosevelta na Lecha Kaczy ńskiego. 

 

W związku z pismem Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ nr ZG-AGN.7041-84/14 oraz § 9 ust. 

1 pkt 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez 

wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne 

Miasta. 

Pomysł zmiany nazwy części ulicy Roosevelta spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mediów i 

mieszkańców. W większości budzi on negatywne emocje, mieszkańcy nie widza powodu, aby zmieniać 

istniejącą nazwę ulicy i to tylko w części. Petycję zamieszczoną w Internecie (pod adresem: 

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Filip_Olszak_przewodniczacy_rady_Osiedla_Lazarz_w_Poznaniu_Wzyw

amy_Pana_o_niezmienianie_nazwy_ulicy_Roosevelta_na_Kaczyn/ dostęp 7 marca 2016 roku) z wnioskiem 

o niezmienianie nazwy ulicy, do tej pory podpisało już 4 tysiące osób. W związku z powyższym, mając na 

względzie opinię mieszkańców, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Przewodnicząca Zarządu  
                                              (-) Maria Łazarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XV/79 /II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 8 marca 2016 r. 

 

 

w sprawie  uwag do projektu przebudowy ul. Grunwaldzkiej. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 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. Wnosi się uwagi do projektu przebudowy ul. Grunwaldzkiej. 

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 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  uwag do projektu przebudowy ul. Grunwaldzkiej. 

 

W związku z § 9 ust. 1 pkt 7 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje swoje zadania w 

szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

  
Przewodnicząca Zarządu Osiedla 

 
(-) Maria Łazarz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały  
nr XV/79/II/2016 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 8 marca 2016 r. 

 
Uwagi do projektu przebudowy ul. Grunwaldzkiej.  
 

-  do KONCEPCJI WYDZIELENIA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA UL. GRUNWALDZKIEJ  

 

Wydzielenie torowiska na odcinku od przystanku tramwajowego Bałtyk (ul. Bukowska) do dawnego 111 

Szpitala Wojskowego polegające na wydzieleniu torowiska tramwajowego, jest zasadne. Zwiększona 

zostałaby atrakcyjność komunikacji zbiorowej, która bezkolizyjnie mogłaby przejechać tym odcinkiem drogi. 

Popieramy także projekt aby wraz z wydzieleniem torowiska, wykonana została sygnalizacja świetlna na 

skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka/Śniadeckich ze względu na to ,że jest wyjątkowo niebezpieczne 

skrzyżowanie. 

Jednakże wszelkie istotniejsze zmiany na ul. Grunwaldzkiej winny zostać wstrzymane do momentu 

ponownego uruchomienia ronda Kaponiera i poprzedzone analizą ruchu samochodowego wykonaną po 

zakończeniu tego remontu. Ponadto uważamy, że koncepcja ta winna być skorelowana  z koncepcją ruchu 

rowerowego wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej . 

-  do KONCEPCJI DROGI ROWEROWEJ NA UL. GRUNWALDZKIE J 

Przedstawiona koncepcja ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej ma charakter wybitnie branżowy – 

dotyczy bowiem tylko ruchu rowerowego, nie rozwiązuje innych problemów związanych z ruchem na ul. 

Grunwaldzkiej, w tym postulowanego od lat wydzielenia torowiska tramwajowego. Dowodem na to jest 

oddzielne konsultowanie projektu drogi rowerowej i wydzielonego torowiska na ul Grunwaldzkiej. 

Doprowadziło to do poważnego nieporozumienia, gdyż przy przyjęciu obu konsultowanych obecnie 

rozwiązań i w konsekwencji powstaniu DDR,w formie zaproponowanej, przy jednoczesnym stworzeniu 

wydzielonego torowiska tramwajowego, na jezdni południowej ul. Grunwaldzkiej brak byłoby miejsca na 

poprowadzenie jezdni dla samochodów. W szczególności karetek pogotowia  111 Szpitala Wojskowego , 

pojazdów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej oraz dla  samochodów 

dostawczych - tirów obsługujących Targi! 

         Projekt zakłada zmniejszenie przepustowości ul. Grunwaldzkiej, w związku z powyższym powinna być 

załączona do niego analiza jak proponowane rozwiązania przełożą się na potoki ruchu samochodowego na 

terenie Osiedla Św. Łazarz. Istnieje poważne zagrożenie wystąpienia tzw. dyfuzji ruchu samochodowego, 

czyli rozlewania się ruchu samochodowego na sąsiednie ulice lokalne. Powyższy projekt, z uwagi na swój 

charakter nie przewiduje rozwiązań mogących zapobiec wystąpieniu tego zjawiska, poza wprowadzeniem 

strefy tempo 30 na ulicach dojazdowych do Grunwaldzkiej. Nawet jednak wspomniana strefa tempo 30 

potraktowana jest w projekcie w sposób zdawkowy, ograniczając się jedynie do wprowadzenia w jej zakresie 

rozwiązań dotyczących ruchu rowerowego. 

 W projektowanej strefie tempo 30 brak charakterystycznych dla niej rozwiązań z zakresu uspokojenia ruchu, 

takich jak wyniesienia na jezdni lub zmiana geometrii ruchu (poza wprowadzeniem kontrpasów rowerowych i 

jednego wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Iłłakowiczówny). W szczególności obawiać się należy 

znacznego natężenia ruchu samochodowego na ul. Wyspiańskiego, ul. Jarochowskiego oraz ul. Wojskowej. 

Ulice te staną się dla kierowców samochodów drogami ucieczki przed korkami w ul. Grunwaldzkiej, co odbije 

się negatywnie na standardzie życia i sposobie funkcjonowania  mieszkańców tej części Łazarza. Efekty 

proponowanych rozwiązań mogą oddziaływać także na inne części Osiedla, jednak brak jakiejkolwiek 



analizy tego tematu nie pozwala na sformułowanie konkretnych uwag. Mamy jednak na względzie, iż w 

analogicznej pod pewnymi względami sytuacji, kiedy ul. Grunwaldzka była remontowana doszło do 

zakorkowania uliczek lokalnych na Łazarzu, co więcej, kierowcy samochodów nagminnie skracali sobie 

drogę jadąc po alejkach w Parku Kasprowicza.  

   Niezasadnym jest proponowanie zmian bez wykonania wielowariantowego modelu ruchu samochodowego 

po wprowadzeniu proponowanych zmian? Modelu ruchu, który należy przy okazji proponowanej zmiany 

wykonać. Powinien  on  uwzględniać podróże po zakończeniu prac na Kaponierze i ul. Dąbrowskiego. 

Należy przeprowadzić badania / symulację, która odpowie na pytania czy wprowadzone zmiany nie 

spowodują paraliżu komunikacyjnego ul. Grunwaldzkiej i małych, wąskich ulic Łazarza? 

W interesie mieszkańców Osiedla Św. Łazarz jest utworzenie strefy uspokojonego ruchu w obszarach ścisłej 

zabudowy mieszkaniowej i skierowanie głównego ruchu samochodowego na ulice układu podstawowego (I i 

II rama, Grunwaldzka, czy planowana Nowa Głogowska). Zmniejszenie przepustowości ul. Grunwaldzkiej, 

będzie odczuwalne nie tylko z powodu ograniczenia ilości pasów na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami, 

dodatkowo potęgować  je będzie proponowane zlikwidowanie pasa do skrętu w prawo w ul. Matejki. 

Olbrzymim wyzwaniem jest także koncepcja organizacji ruchu  przy budynku Olimpii, rozwiązanie problemu  

powinno zostać przedstawione w projekcie wielowariantowo.  Stworzą się tam dwa wąskie gardła: 

a) zwężenie pasów z dwóch do jednego od Wojskowej - generuje wciskanie się z pasa na pas, a część 

kierowców objedzie korek ul. Wojskową, Wyspiańskiego i dalej przez mieszkaniową część Łazarza, 

nieprzystosowaną do zwiększonego ruchu, 

b) jeden pas przed skrzyżowaniem z Matejki do jazdy na wprost oraz prawo i lewoskrętu. Albo skręcający w 

lewo blokują cały ruch za sobą, czekając na przejazd wszystkich aut od centrum w kierunku Junikowa albo 

trzeba wydzielić odrębną fazę wyłącznie dla ruchu od Junikowa, ale to komplikuje cały układ sygnalizacji. 

Brak jest w proponowanej koncepcji propozycji działań towarzyszących, koniecznych do wykonania ,by 

zrekompensować niższą przepustowość ul. Grunwaldzkiej, takich jak np.: 

− stworzenie przy ul. Grunwaldzkiej parkingów P&R, by zachęcić chociaż cześć kierowców 

dojeżdżających do Poznania do zmiany środka transportu na komunikacje publiczną, 

− analiza możliwości wzmocnienia środków transportu zbiorowego, w szczególności możliwości 

zwiększenia częstotliwości kursowania tramwajów (wobec spodziewanego zwiększenia liczby 

pasażerów) oraz wykorzystania wydzielonego torowiska tramwajowego do kursowania autobusów 

na liniach nieobsługiwanych przez tramwaje, 

− poprowadzenie linii tramwajowej do os. Kopernika, która potencjalnie odciążyłaby ul. Grunwaldzką 

od ruchu samochodowego z tego obszaru, dając mieszkańcom tego osiedla wygodną możliwość 

dojazdu do centrum i nie tylko. 

Zgodnie z założeniem, koncepcja ta jest tylko wstępem do dyskusji, nie zaś jej finalnym wynikiem, dlatego 

też traktujemy ją jedynie jako punkt wyjścia do dalszych rozmów. Szkoda, że nie została ona  skonsultowana 

z zainteresowanymi Radami Osiedli na wcześniejszym etapie, gdyż rzeczowa rozmowa pozwoliłaby  na 

uniknięcie choć części wad zaproponowanej koncepcji. Dzięki temu nie budziłaby tak dużego oporu 

społecznego z jakim mamy do czynienia w chwili obecnej. 

 

 



UCHWAŁA NR XV/80/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 8 marca 2016 r. 

 

w sprawie  ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remon towych miejskich chodników 

oraz dróg wewn ętrznych i gminnych na 2016 r. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w zw. z § 10 ust. 1 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 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2016 r.: 

1) remont chodnika przy ul. M. Kasprzaka (odc. ul. Hetmańska – F. Morawskiego, 

E. Szczanieckiej – A.W. Niegolewskich) – nawierzchnia z kostki betonowej; 

2) remont chodnika przy ul. R. Dmowskiego (odc. Rynek Łazarski - ul. K. Potockiej) po stronie 

wschodniej; 

3) remont chodnika przy ul. Siemiradzkiego (odc. ul. Kossaka – ul. Ułańska) po stronie północnej 

– nawierzchnia z kostki betonowej. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

  § 3 

Traci moc uchwała nr IX/54/II/2015 z 28 października 2015 r. 

  § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 
 
 

  

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie  ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remon towych miejskich chodników 

oraz dróg wewn ętrznych i gminnych na 2016 r. 

 

 
W związku z § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada po rozeznaniu 

potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne ustala z właściwą jednostką 

organizacyjną listę prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych, z 

uwagi na ustalenia poczynione z ZDM w dn. 15 lutego 2016 roku, zmieniające zakres 

realizowanych w 2016 roku zadań, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 
 
                                                                                                 

   Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

         (-) Maria Łazarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XV/81/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 8 marca 2016 r. 

 

w sprawie  ustalenia listy zada ń remontowych w placówkach o światowych na 2016 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. 
z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych w placówkach 

oświatowych do realizacji w 2016 r.: 

1) Przedszkole nr 25 – „Malowanie pomieszczeń” – kwota 9.870,00 zł; 

2) Przedszkole nr 32– „Remont łazienki dziecięcej” – kwota 11.090,00 zł; 

3) Przedszkole nr 39 – „Remont łazienki dziecięcej” – kwota 11.090,00 zł; 

4) Przedszkole nr 44 – „Remont sal” – kwota 14.430,00 zł; 

5) Przedszkole nr 48 – „Remont dachu” – kwota 20.500,00 zł; 

6) Przedszkole nr 51 – „Remont łazienki dziecięcej” – kwota 8.810,00 zł; 

7) Przedszkole nr 89 – „Remont łazienki dziecięcej” – kwota 9.020,00 zł; 

8) Przedszkole nr 90 – „Remont łazienki” – kwota 10.800,00 zł; 

9) Szkoła Podstawowa nr 9 – „Remont auli” – kwota 30.120,00 zł; 

10) Szkoła Podstawowa nr 26 – „Wymiana stolarki okiennej i remont sal” – kwota 41.760,00 zł; 

11) Szkoła Podstawowa nr 69 – „Remont dachu” – kwota 39.960,00 zł; 

12) Szkoła Podstawowa nr 77 – „Remont sali gimnastycznej” – kwota 32.000,00 zł; 

13) Gimnazjum nr 33 – „Wymiana instalacji elektrycznej i remont sal lekcyjnych” – kwota 

40.949,00 zł; 

14) Gimnazjum nr 51 – „Remont sal lekcyjnych” – kwota 10.000,00 zł; 

15) Gimnazjum nr 53 – „Remont dachu” – kwota 9.630,00 zł. 

  § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

  § 3 

Traci moc uchwała nr VII/41/II/2015 z 27 sierpnia 2015 r. 

  § 4 

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 2016 r.  

 
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, z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego 

zadania w Szkole Podstawowej nr 9 w stosunku do ustalonego w 2015 roku, podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-) Maria Łazarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XV/82/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 8 marca 2016 r. 

 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta  Poznania o podj ęcie 

                 działań w sprawie poprawy stanu infrastruktury społecznej – placówek 

                 oświatowych na terenie Osiedla Św. Łazarz. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 8 pkt 1, 4 i 5 oraz § 9 ust. 1 pkt 5, 13 i 14 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 

Mając na względzie poprawę warunków zamieszkania obecnych mieszkańców Osiedla, jak 

również zachęcenie do zamieszkania nowych osób, dbając o jakość przestrzeni publicznej i 

wizerunek cennego kulturowo obszaru Poznania, wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania i 

Rady Miasta Poznania o zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej na terenie Osiedla 

Św. Łazarz poprzez: 

1)  szczególne zwrócenie uwagi na stan techniczny budynków oświatowych,  

które znajdują się na obszarze śródmieścia, w tym na terenie Osiedla Św. Łazarz; 

2) przeznaczenie dodatkowych środków na modernizację infrastruktury budynków 

oświatowych, które znajdują się w obszarach ochrony konserwatorskiej ze względu na ich 

wartość kulturową,  

a także wyższe koszty utrzymania i modernizacji budynków (m.in. ze względu  

na wiek budynków oraz konieczność uwzględnienia podczas prac modernizacyjnych 

wytycznych konserwatorskich); 

3) zmianę sposobu naliczania środków na realizację prac remontowych w miejskich 

gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach poprzez uwzględnienie  

w algorytmie podziału środków dodatkowego kryterium stanu technicznego budynków oraz 

zakresu niezbędnych do wykonania prac, oszacowanego  

przez wykwalifikowanych specjalistów.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
 (-) Filip Olszak 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta  Poznania o podj ęcie 

                 działań w sprawie poprawy stanu infrastruktury społecznej – placówek 

                 oświatowych na terenie Osiedla Św. Łazarz. 

 

 W odróżnieniu od pozostałych rejonów miasta, śródmieście odznacza się wyjątkowym nagromadzeniem 

funkcji o charakterze ogólnomiejskim, a także najwyższą koncentracją obiektów zabytkowych. Znajduje się 

tutaj ponad 90% wszystkich zabytków Poznania, a oprócz indywidualnych obiektów zabytkowych, ochroną 

konserwatorską objęte są również całościowo zespoły urbanistyczne. Wnioskowane działania podjęte na 

rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz dbałości o jakość przestrzeni publicznej – m.in. dzięki 

modernizacjom budynków oświatowych – przyczynią się do lepszego odbioru tych miejsc przez wszystkich 

mieszkańców Poznania.  

Ponadto zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej dzieciom i młodzieży uczącej się na Osiedlu 

Św. Łazarz jest jednym z elementów polepszania warunków zamieszkania obecnych mieszkańców 

śródmieścia, jak również czynnikiem zachęcającym do zamieszkania tutaj nowych osób. Tworzenie 

przyjaznych warunków zamieszkania oraz dbałość o atrakcyjną i wysokiej jakości przestrzeń kulturową 

wpisują się w cele Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030.  

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz do zadań Rady należą wszystkie sprawy pozostające 

w zakresie działania Osiedla. Zgodnie z § 8 pkt 1, 4 i 5 Statutu Osiedla do jego zadań należą działania 

dotyczące obszaru Osiedla w zakresie: tworzenia więzi lokalnych; oświaty, kultury, sportu i rekreacji oraz 

ładu przestrzennego. Ponadto na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5, 13 i 14 Statutu Osiedla Św. Łazarz, Osiedle 

realizuje zadania  w szczególności przez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla; współorganizowanie i wspieranie inicjatyw 

mieszkańców Osiedla zmierzających do poprawy warunków ich życia; współdziałanie z organizacjami 

społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym 

realizacji zadań Osiedla. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

                              Przewodnicząca Zarządu  
                                              (-) Maria Łazarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR XV/83/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 8 marca 2016 r. 

 

w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016. 

 
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 9 000 zł z zadania „Wykonanie projektu edukacyjnego placu 

zabaw przy Parku Wilsona” (przekazanego do realizacji Zarządowi Zieleni Miejskiej) przenosi 

się na zadanie „Koncepcja zagospodarowania nieruchomości przy ulicy Śniadeckich 12 (obręb 

Łazarz, ark. 11, dz. 48/26)”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Palmiarnię Poznańską.  

§ 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 zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016. 

 

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 uzasadnione. 

 
 
 
  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

(-) Maria Łazarz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XV/84/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 8 marca 2016 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 dietę za luty 2016 r. następującym członkom organów Osiedla: 

1) Ryszard Balcerzak      80,00 zł; 

2) Genowefa Banaszak      20,00 zł; 

3) Wojciech Dera     180,00 zł; 

4) Agnieszka Glapa     120,00 zł; 

5) Adam Kaczmarek       60,00 zł; 

6) Maria Kopeć       20,00 zł; 

7) Maria Łazarz     850,00 zł; 

8) Bogumiła Maćkowiak    180,00 zł; 

9) Roman Modrzyński    180,00 zł; 

10) Filip Olszak     600,00 zł; 

11) Piotr Pałgan                                               20,00 zł; 

12) Maria Paradowska    120,00 zł; 

13) Łukasz Prymas     120,00 zł; 

14) Iwona Rajewicz – Szyba      60,00 zł; 

15) Tomasz Wojciechowski    100,00 zł; 

16) Bogna Zielińska                                         60,00 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 luty 2016r., zgodnie  

z poniższym zestawieniem: 

1) Ryszard Balcerzak  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 1 sesji, 

uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Osiedla poświęconym wypracowaniu stanowiska w sprawie 

konsultowania projektu drogi rowerowej  

i wydzielonego torowiska na ul Grunwaldzkiej, udziału w spotkaniu z Policją; 

2) Genowefa Banaszak  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i uczestniczenia  

w 1 sesji; 

3) Wojciech Dera  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 1 sesji, udziału 

w spotkaniu w siedzibie ZDM, uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Osiedla poświęconym 

wypracowaniu stanowiska w sprawie konsultowania projektu drogi rowerowej i wydzielonego 

torowiska na ul Grunwaldzkiej, uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Programowej, udziału w 

spotkaniu z Policją, pełnienie dyżurów w Inkubatorze Kultury Pireus, udziału w spotkaniu 

"Bezpieczna dzielnica, bezpieczny mieszkaniec"; 

4) Agnieszka Glapa  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia  

w 1 sesji , uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Osiedla poświęconym wypracowaniu stanowiska 

w sprawie konsultowania projektu drogi rowerowej i wydzielonego torowiska  

na ul. Grunwaldzkiej, udziału w warsztatach grupy Refill, udziału w konsultacjach realizacji PBO 

2016 – Bezpieczna droga do szkoły; 

5) Adam Kaczmarek  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 1 sesji, 

uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Osiedla poświęconym wypracowaniu stanowiska w sprawie 

konsultowania projektu drogi rowerowej i wydzielonego torowiska na  

ul Grunwaldzkiej; 

6) Maria Kope ć – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia  

w posiedzeniach Grupy Programowej ; 

7) Maria Łazarz  – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla, 

przygotowywania materiałów i projektów pism, udziału w spotkaniach organizowanych przez 

jednostki organizacyjne Miasta – Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 

Miasta, Wydział Oświaty, Zarząd Zieleni Miejskiej, udziału w spotkaniach w sprawie prac 

wykonanych w placówkach oświatowych ze środków Rady Osiedla, udziału w konkursach na 

dyrektorów placówek oświatowych, udziału w spotkaniach w sprawie odbiorów prac wykonanych 

przez jednostki miejskie, udziału w spotkaniach z Otwartą Strefą Kultury i IK Pireus, udziału w 

imprezach oświatowych organizowanych dla dzieci i młodzieży na Osiedlu, reprezentowanie Rady 

na spotkaniach w Urzędzie Miasta, monitorowanie realizacji zadań Osiedla, udziału w konsultacjach 

realizacji PBO 2016 – Bezpieczna droga  

do szkoły ,podejmowania działań interwencyjnych, odbycia dyżurów w biurze Rady Osiedla, 

spotkania w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych, udziału w spotkaniach Zarządu 

Porozumienia Osiedli, przygotowanie materiałów i udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta, 



udziału w spotkaniach w sprawie realizacji zadań Osiedla przez BKPiRM, przygotowanie i 

uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu Osiedla poświęconym wypracowaniu stanowiska w sprawie 

konsultowania projektu drogi rowerowej i wydzielonego torowiska  

na ul Grunwaldzkiej, udziału w spotkaniach w sprawie współpracy Rady Osiedla  

z Palmiarnią, udziału w spotkaniu z Policją ,uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Programowej, 

udziału w spotkaniu Rad Osiedli z Prezydentem m. Poznania ,pełnienie dyżurów w Inkubatorze 

Kultury Pireus ,organizacji spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie zadań 

powierzonych ,refundacji kosztów rozmów telefonicznych oraz kosztów przejazdów w sprawach 

dotyczących realizacji zadań osiedlowych; 

8) Bogumiła Ma ćkowiak  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla,  

i uczestniczenia w 1 sesji, tworzenia Mapy Potrzeb Lokalnych, udziału w spotkaniu  

z Policją, udziału w spotkaniach z mieszkańcami w siedzibie Rady Osiedla, odbycia dyżurów w 

biurze Rady, uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Osiedla poświęconym wypracowaniu 

stanowiska w sprawie konsultowania projektu drogi rowerowej i wydzielonego torowiska na ul 

Grunwaldzkiej; 

9) Roman Modrzy ński  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla  

i uczestniczenia w 1 sesji, prowadzenia profilu na FB - strony Rady Osiedla, spotkań 

organizacyjnych IK Pireus, tworzenia Mapy Potrzeb Lokalnych, udziału w spotkaniu  

z Policją ,uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Osiedla poświęconego wypracowaniu stanowiska w 

sprawie konsultowania projektu drogi rowerowej i wydzielonego torowiska na ul .Grunwaldzkiej, 

uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Programowej, pełnienie dyżurów w Inkubatorze Kultury Pireus; 

10)  Filip Olszak  – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącego Osiedla, uczestniczenia 

w 1 sesji, przygotowywania materiałów do projektów pism,  

udziału w spotkaniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, udziału w spotkaniach 

z IK Pireus, refundacji kosztów rozmów telefonicznych oraz korzystania z prywatnego samochodu w 

sprawach dotyczących realizacji zadań osiedlowych, przygotowania materiałów w sprawie realizacji 

przez Zarząd Dróg Miejskich i ZZM zadań Osiedla, uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Osiedla 

poświęconym wypracowaniu stanowiska w sprawie konsultowania projektu drogi rowerowej i 

wydzielonego torowiska na 

ul. Grunwaldzkiej , udziału w konsultacjach realizacji PBO 2016 – Bezpieczna droga do szkoły 

udziału w spotkaniu z Policją ,udziału w spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie 

zadań powierzonych ,udziału w spotkaniach w sprawie realizacji zadań Osiedla przez BKPiRM, 

uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Programowej ,udziału w spotkaniach w sprawie współpracy 

Rady Osiedla z Palmiarnią, podejmowania działań interwencyjnych ; 

11) Piotr Pałgan - z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla, uczestniczenia  

w 1 sesji, 

12) Maria Paradowska  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla, uczestniczenia w 1 sesji, 

uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Osiedla poświęconych wypracowaniu stanowiska w sprawie 

konsultowania projektu drogi rowerowej  

i wydzielonego torowiska na ul Grunwaldzkiej, uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Programowej 

,działań wynikających z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej Rady, udziału w spotkaniu Rad 

Osiedli z Prezydentem m. Poznania; 



13) Łukasz Prymas  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla, uczestniczenia w 1 

sesji, prowadzenia profilu na FB Rady Osiedla, uczestnictwa  

w posiedzeniach Zarządu Osiedla poświęconych wypracowaniu stanowiska  

w sprawie konsultowania projektu drogi rowerowej i wydzielonego torowiska  

na ul. Grunwaldzkiej, tworzenia Mapy Potrzeb Lokalnych;  

14) Iwona Rajewicz – Szyba  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla, uczestniczenia 

w 1sesji Rady ,uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Osiedla poświęconych wypracowaniu 

stanowiska w sprawie konsultowania projektu drogi rowerowej i wydzielonego torowiska na ul 

Grunwaldzkiej; 

15) Tomasz Wojciechowski  – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla, uczestnictwa w 

posiedzeniach Zarządu Osiedla poświęconych wypracowaniu stanowiska w sprawie konsultowania 

projektu drogi rowerowej i wydzielonego torowiska na ul Grunwaldzkiej ,uczestniczenia w 1 sesji, 

tworzenia Mapy Potrzeb Lokalnych, udziału w spotkaniu z Policją ,udziału w spotkaniu "Bezpieczna 

dzielnica, bezpieczny mieszkaniec";  

16) Bogna Zieli ńska  -  z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i uczestniczenia w 1 sesji, uczestnictwa 

w posiedzeniach Grupy Programowej, pełnienia dyżurów w Inkubatorze Kultury Pireus;                                 

 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XV/85/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 8 marca 2016 r. 

 

 

w sprawie  zaopiniowania sprzeda ży alkoholu w lokalu przy ul. Głogowskiej 29  

w dniach 15-16 marca 2016 r. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały 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 sprzedaż alkoholu niskoprocentowego w lokalu przy ul. Głogowskiej 29 w 

dniach 15-16 marca 2016 roku przez przedsiębiorstwo Iwona Bezdziecka Kosik ‘Kawiarnia’ z 

siedzibą w Gdańsku. 

 

§ 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 sprzeda ży alkoholu w lokalu przy ul. Głogowskiej 29 w dniac h 15-16 

marca 2016 r. 

 

W związku z pismem Fundacji Otwarta Strefa Kultury z 8 marca 2016 r., oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 

Statutu Osiedla Święty 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


