
 
Protokół 

XXXI sesji Rady Osiedla św. Łazarz 
z 18 maja 2017 r. 

 
Sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie przy ul. Wyspiańskiego 27. 
Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:10. 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (12 osób obecnych) obrady XXXI 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. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu 
i zaproponował jego zmianę poprzez wykreślenie punktu 8: Przedstawienie uwag do 
koncepcji rewitalizacji Rynku Łazarskiego oraz dodanie punktów: 
5a. Projekt uchwały w sprawie uwag do modernizacji pływalni letniej oraz budowy pływalni 
krytej na terenie Parku Kasprowicza. 
5b. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o modyfikację projektu 
wyznaczenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i Morawskiego. 
5c. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie 
w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej terenów zielonych w Parku Kasprowicza. 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Głosowanie nad zmianą porządku obrad: 
Za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
 
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla. 
 
Przewodniczący Rady, Filip Olszak, przekazał głos Przewodniczącej Zarządu, Marii Łazarz, 
którą poprosił o przedstawienie proponowanych zmian do obecnego regulaminu Rady.  
 
Godz. 18:13 – do sesji dołączył radny Hieronim Kozłowski. Od tej pory w obradach brało 
udział 13 radnych. 
 
Godz. 18:20 – do sesji dołączył radny Piotr Pałgan. Od tej pory w obradach brało udział 14 
radnych. 
 
Po przedstawieniu brzmienia nowego regulaminu Rady Przewodnicząca zapytała radnych 
o uwagi, których nie wniesiono. Przystąpiono do głosowania. 
 

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

Jedna osoba opuściła salę podczas głosowania. 
 



W wyniku głosowania uchwała nr XXXI/192/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 3). 
 
4. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji całorocznych domków dla 

wolnobytujących kotów. 
 
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, przedstawiła zgłoszone przez radnych lokalizacje dla 
nowych domków dla wolnobytujących kotów, po czym, w związku z brakiem uwag, 
przystąpiono do głosowania nad ich zatwierdzeniem. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXI/193/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 4). 
 
5. Projekt uchwały w sprawie ustaleń dotyczących utrzymania i zagospodarowania 

zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla. 
 
Przewodnicząca Zarządu przypomniała, że w planie wydatków Osiedla na rok 2107 na 
utrzymanie i zagospodarowanie zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla przeznaczono 
40 tys. zł. Na początku kwietnia w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich odbyło się spotkanie 
w celu ustalenia działań, które zostaną zrealizowane w ramach ww. zadania. Przewodnicząca 
odczytała notatkę zawierającą wypracowane ustalenia, o których zaopiniowanie poprosił 
ZDM. Ustalenia te zakładają dalsze zagospodarowanie zielenią ul. Kasprzaka, 
z uwzględnieniem postulatu RO Św. Łazarz o zwiększenie ilości krzewów w pasie zieleni po 
zachodniej stronie ulicy, dalsze zagospodarowanie zielenią ul. Dmowskiego, w szczególności 
na odcinku poddanym remontowni nawierzchni oraz dodatkowe obsadzenia zielenią niską 
pasa zieleni i części mis z drzewami przy ul. Łukaszewicza. Ponadto, jeśli ZDM znajdzie się 
w posiadaniu większej ilości nakładów finansowych, to zielenią zagospodarowana zostanie 
także ul. Załęże (pomiędzy chodnikami a zabudową mieszkalną), ul. Karwowskiego (tylko 
zieleń, bez nawierzchni, oświetlenia i elementów małej architektury) oraz ul. Stablewskiego, 
na odcinku pomiędzy ul. Lodową a ul. Głogowską). Radni nie wnieśli uwag do 
przedstawionych ustaleń, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad projektem 
uchwały pozytywnie opiniującej. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXI/194/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 5). 
 
5a. Projekt uchwały w sprawie uwag do modernizacji pływalni letniej oraz budowy 

pływalni krytej na terenie Parku Kasprowicza. 
 
Przewodniczący Filip Olszak przypomniał o opiniowanym podczas jednej z tegorocznych 
sesji projekcie modernizacji pływalni letniej na terenie Parku Kasprowicza. Wówczas 
niewiadomą było, czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
parku zostanie zagwarantowana dodatkowa przestrzeń na pływalnię krytą, czy też w celu jej 
budowy konieczne będzie zburzenie istniejącej szatni pływalni letniej. Opiniując projekt 



modernizacji tej pływalni, Rada postanowiła więc wstrzymać się z remontem budynku, 
w którym znajduje się obecnie szatnia. W międzyczasie, Miejska Pracownia Urbanistyczna 
przedstawiła wstępne projekty wspomnianego wcześniej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Z projektów tych wynika, iż uda się zabezpieczyć 
dodatkową powierzchnię pod planowaną pływalnię krytą. W związku z tym, burzenie szatni 
pływalni letniej nie będzie konieczne i warto zawnioskować o jej wyremontowanie. 
Zwłaszcza, że, jak udało się dowiedzieć Przewodniczącemu, przy okazji modernizacji szatni 
miałyby powstać przylegające do niej salki o przeznaczeniu warsztatowym, zabawowym. 
Powstanie takich salek z całą pewnością zwiększy potencjał parku. Ponadto, budynek szatni 
i salek będzie w całości ocieplony, dzięki czemu obiekt ten mógłby funkcjonować dłużej niż 
sama pływalnia. Kolejną uwagą, jakiej zgłoszenie zaproponował Przewodniczący było 
zwiększenie wielkości terenu przeznaczonego pod budowę pływalni krytej. Przytoczony 
został przykład pływalni, która ma powstać na Os. Zwycięstwa. Pływalnia ta ma posiadać 6 
torów o długości 25 m oraz dodatkowy, płytszy basen do nauki pływania. Cały obiekt ma 
zająć nieco ponad 1900 m². Jeśli Rada chciałaby, aby podobna pływalnia powstała w Parku 
Kasprowicza, to konieczne byłoby zabezpieczenie terenu o wielkości ok. 2000 m².  
 
Radna Bogna Zielińska zapytała, czy w dalszym ciągu planowana jest budowa jednej, 
wspólnej maszynowni dla obu pływalni. Przewodniczący odpowiedział, że POSiR 
najprawdopodobniej odejdzie od tego rozwiązania. Maszynownia, którą zaplanowano 
w ramach modernizacji pływalni letniej nie zakłada możliwości podgrzewania wody, co 
oznaczałoby, że pływalnia kryta nie mogłaby funkcjonować poza sezonem letnim. Ponadto, 
powinno się rozważyć, czy opłacalne będzie przerabianie świeżo wyremontowanego obiektu 
w celu dostosowania go do funkcjonowania pływalni krytej. Radna wyraziła obawę, czy 
w przypadku konieczności stworzenia odrębnej maszynowni dla pływalni krytej, wystarczy 
na nią miejsca. Przewodniczący zaproponował więc, aby w uwagach kierowanych do MPU 
zawnioskować o to, by projektowany przez nich mpzp zakładał możliwość powstania na 
terenie Parku Kasprowicza obiektu podpiwniczonego, wówczas pomieszczenia zawierające 
wszelkie filtry i inne urządzenia niezbędne do funkcjonowania basenu krytego mogłyby 
mieścić się w poziomie -1.  
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXI/195/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 6). 
 
Godz. 19:00 – sesję opuścił radny Tomasz Wojciechowski. Od tej pory w obradach brało 
udział 13 osób. 
 
5b. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o modyfikację  

projektu wyznaczenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Kasprzaka 
i Morawskiego. 

 
Przewodniczący Filip Olszak, przekazał głos Przewodniczącej Zarządu, która poinformowała, 
że wykrystalizowała się kwestia wyznaczenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu 
ul. Kasprzaka i Morawskiego. Przewodnicząca przypomniała, że w maju ubiegłego roku, 
w odpowiedzi na propozycję radnej Agnieszki Michalak-Pietkiewicz, Zarząd Osiedla 
wystosował pismo do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o rozważenie możliwości utworzenia 
ww. przejścia. Pismo to trafiło także do Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta, który 



wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. Poinformował przy tym, że przejścia 
powinny pojawić się na wszystkich wlotach skrzyżowania. Jedno przez ul. Morawskiego oraz 
dwa przez ul. Kasprzaka – na wysokości piekarni i sklepu medycznego i po drugiej stronie. 
Przewodnicząca przypomniała, że wątpliwości budziło ostatnie przejście, gdzie znajdują się 
obecnie dwa pasy zieleni, świeżo wykonane ze środków Rady Osiedla. Zarząd Dróg 
Miejskich w odpowiedzi na wystosowane pismo poinformował natomiast, że również 
przychyla się do propozycji wyznaczenia przejść na ww. skrzyżowaniu, jednak środki na ich 
powstanie powinna zabezpieczyć Rada. Następnie, jak przypomniała Przewodnicząca, radna 
Agnieszka Michalak-Pietkiewicz złożyła wniosek w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2017 pn. „Bezpieczniej na Kasprzaka”. Projekt ten zakładał m.in. 
wyznaczenie przejść dla pieszych na wszystkich wylotach skrzyżowania ul. Kasprzaka 
i Morawskiego, czy uzupełnienie brakującego przejścia dla pieszych od strony południowej 
w ciągu ul. Kasprzaka przy skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Stablewskiego. W późniejszym 
czasie, na stronie projektu pojawiła się adnotacja informująca o rezygnacji wnioskodawcy 
z jednego z przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kasprzaka i Morawskiego. 
Zarząd Osiedla, dysponując upoważnieniem Rady, pozytywnie zaopiniował projekt złożony 
przez radną, podkreślając jednak, iż zastrzeżenie budzi wyznaczenia przejść dla pieszych w 
miejscu, gdzie ze środków Rady wykonano niedawno nowe chodniki i nasadzenia drzew, 
które należałoby usunąć. Zarząd proponował natomiast wyznaczenie jednego przejścia przez 
ul. Morawskiego oraz jednego przez ul. Kasprzaka, po jej południowej stronie. Projekt nie 
uzyskał jednak wystarczającej ilości głosów, pozwalającej na jego realizację, Po raz kolejny 
temat wyznaczenia przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i Morawskiego 
pojawił się w grudniu ubiegłego roku, przy okazji rozmów nt. innego projektu PBO - 
„Rowerowy Łazarz”. Wówczas Rada zaproponowała doprojektowanie przejścia przez 
ul. Kasprzaka, wykorzystując fakt, iż w ciągu tej ulicy powstać ma ścieżka rowerowa. 
Następnie, na początku maja br. Rada dowiedziała się, że ZDM przystępuje do wykonania 
trzech przejść przy przedmiotowym skrzyżowaniu, co wiązać się będzie z koniecznością 
usunięcia trzech drzew i części chodnika wykonanego w ubiegłym roku. Przewodnicząca 
Zarządu podkreśliła, że jedynie ten fakt budzi wątpliwości i Rada nie jest przeciwna samemu 
pomysłowi wyznaczenia przejść. 
Dalej głos zabrał Przewodniczący Rady, który podkreślił, że projekt wyznaczenia przejść nie 
został skonsultowany z Radą Osiedla, po czym oddał głos radnej Agnieszce Michalak-
Pietkiewicz. Radna poinformowała, że od momentu objęcia przez nią mandatu, walczy 
o utworzenia przejścia przy skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i Morawskiego. Jest to inicjatywa nie 
tylko jej, ale także innych mieszkańców. Radna dowiedziała się, że temat ten może zostać 
poruszony podczas sesji i w ciągu jednego dnia udało jej się zebrać podpisy 150 osób, które 
chciałyby utworzenia przejść na omawianym skrzyżowaniu, przede wszystkim po jego 
południowej stronie, z uwagi na to, że jest to główny ciąg komunikacyjny na trasie do netto. 
Ciąg, po którym poruszają się osoby starsze i rodzice z wózkami. Radna podkreśliła, że 
obserwuje to przejście codziennie i codziennie w tym miejscu łamane są przepisy, ponieważ 
ludzie przechodzą „na szagę”. Ponadto, na skrzyżowaniu zdarzały się już wypadki z udziałem 
pieszych. Dalej radna Michalak-Pietkiewicz poinformowała, że kontaktowała się z ZDM, aby 
dowiedzieć się na jakim etapie znajdują się prace związane z utworzeniem przejść. Następnie 
uzupełniła, że omawiany projekt nie zakłada tylko i wyłącznie wyznaczenia przejść dla 
pieszych, ale również wymalowanie oznaczeń przystanku autobusowego oraz dodatkowego 
przejścia przy przychodni przy ul. Stablewskiego.  
Radna Agnieszka Glapa zapytała, dlaczego w celu wyznaczenia przejścia konieczne jest 
usunięcie części chodnika. Przewodnicząca Zarządu odpowiedziała, że konieczne jest to ze 
względu na wytyczne wskazujące, że przejście dla pieszych musi znajdować się 2 m od 
skrajni. Przewodniczący Rady podkreślił jednak, że największym problemem jest to, iż 



planowane przejście ma przechodzić przez dwa pasy zieleni. Radna Michalak-Pietkiewicz 
odparła, że pas zieleni i tak jest zdewastowany przez przechodzących przez niego 
przechodniów. Przewodnicząca Zarządu wyjaśniła, że dzieje się tak tylko i wyłącznie dlatego, 
że obecnie przy przedmiotowym skrzyżowaniu nie ma żadnego przejścia. Na co radna 
odpowiedziała, że jeśli zostanie utworzone tylko jedno przejście to ludzie nadal będą chodzić 
„na szagę”, tam, gdzie im wygodniej. Przewodniczący Rady, Filip Olszak, przypomniał 
natomiast opinię Miejskiego Inżyniera Ruchu, który zalecił wyznaczenie przejść po obu 
stronach skrzyżowania, jednak dopuścił on odstępstwo od jednego z nich pod warunkiem 
umieszczenia w jego miejscu łańcuchowego ogrodzenia, co będzie czytelnym sygnałem dla 
pieszych, że muszą kierować się w kierunku wyznaczonego przejścia. Radna Agnieszka 
Michalak-Pietkiewicz poinformowała jednak, że w projekcie wykonanym przez PIM to na 
wniosek Miejskiego Inżyniera Ruchu dopuszczono na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka 
i Morawskiego wykonanie trzech przejść. Następnie radna poprosiła Przewodniczącego 
o dokładne wskazanie przejścia, o którego likwidację wnosi się w projekcie uchwały. Po jego 
wskazaniu radna uznała, że jest to przejście, po którym porusza się najwięcej osób. Następnie 
wśród radnych wywiązała się dyskusja.  
Dalej głosu udzielono radnej Bogumile Maćkowiak, która wyraziła wątpliwość co do 
konieczności wyznaczenia na przedmiotowym skrzyżowaniu aż trzech przejść dla pieszych. 
W pobliżu znajdują się już dwa przejścia, po wyznaczeniu trzech kolejnych byłoby ich aż 
5 na odcinku 50 m. Radna podała przykłady innych skrzyżowań, przy których znajdują się 
tylko dwa przejścia.  
Następnie głos zabrał obecny na sesji mieszkaniec Łazarza, pan Karol Raniszewski, który 
wracając do kwestii projektu PIM zapytał, czy przy planowanym przejściu po północne 
stronie Morawskiego przewidziane jest obniżenie chodnika do wysokości jezdni. 
Przewodniczący odpowiedział, że jeśli chodnik nie jest jeszcze obniżony to obniżenie to na 
pewno zostanie wykonane przed wyznaczeniem przejścia. Po czym dodał, że nie martwi się 
o sam standard wykonania przejścia, a jedynie o drzewa, których przesadzenie będzie 
konieczne. Jeśli przejście miałoby zostać wyznaczone w czerwcu, to w miesiącu tym 
przesadzenie drzew nie będzie możliwe ze względu na wysokie temperatury.  
Kolejno głosu udzielono Przewodniczącej Zarządu, która podkreśliła, że Rada jest jak 
najbardziej za wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy przedmiotowym skrzyżowaniu i jest 
wdzięczna, że przejście takie powstanie, co jest możliwe dlatego, iż w miejscu tym poprawiła 
się infrastruktura, m.in. za sprawą środków przekazanych w tym celu przez Radę. 
Przewodnicząca dodała również, że poprzedniego dnia odbyło się spotkanie spółdzielni 
mieszkaniowej, podczas którego większość starszych mieszkańców ul. Bogusławskiego było 
zdania, że jedno przejście dla pieszych w zupełności wystarczy i nie warto niszczyć drzew dla 
wyznaczenia większej ich ilości. Najważniejsze dla nich jest to, aby przejście było 
wyznaczone, a przechodzenie przez nie bezpieczne.  
Radna Agnieszka Michalak-Pietkiewicz przypomniała, że ona również zbierała podpisy 
mieszkańców i na 150 osób nie usłyszała żadnego argumentu, żeby bronić trzy drzewa. Radna 
Bogna Zielińska zapytała, czy podczas tego zbierania podpisów mieszkańcy byli informowani 
o planowanej wycince drzew. Radna Michalak-Pietkiewicz zapewniła, że mieszkańcy 
uzyskali taka informację, jednak uznali, że bezpieczeństwo jest ważniejsze. Następnie wśród 
radnych ponownie wywiązała się dyskusja, którą zakończył Przewodniczący Rady 
przedstawiając przygotowany projekt uchwały i poddając go pod głosowanie.  
 

 
 
 
 



Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 9, przeciw – 2, wstrzymało się – 2 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXI/196/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 7). 
 
5c. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie 

w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej terenów zielonych w Parku Kasprowicza. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że jeszcze za poprzedniej kadencji Rady Miasta teren 
Parku Kasprowicza został przekazany w zarząd Poznańskim Ośrodkom Sportu i Rekreacji. 
Mimo to, za bieżące utrzymanie parku odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej. Na terenie parku 
panuje więc swoista dwuwładza, która powoduje chaos kompetencyjny. Podczas spotkań 
z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej, ZZM wielokrotnie wyrażał chęć przejęcia 
w zarząd terenów zielonych znajdujących się na terenie parku, w związku z tym dzisiejsza 
uchwała. Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXI/197/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 8). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla. 
 
Jak co miesiąc, projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla 
został przesłany radnym mailowo. Przewodnicząca Zarządu zaproponowała jednak 
podwyższenie kwoty diety dla radnej Agnieszki Michalak-Pietkiewicz oraz umniejszenie 
kwot dla osób nieobecnych podczas sesji. Przewodnicząca zapytała radnych o uwagi, których 
nie wniesiono. Przystąpiono do głosowania. 
 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXI/198/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 9). 
 
7. Przedstawienie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wolne Tory” oraz „W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, 
Potockiej i Kolejowej”. 

 
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz przypomniała, że uwagi zgłoszone do projektów 
mpzp zostały przesłane do radnych drogą mailową i podziękowała wszystkim radnym 
obecnym podczas posiedzenia Zarządu, na którym uwagi te zostały przygotowane.  
 
8. Przedstawienie uwag do koncepcji rewitalizacji Rynku Łazarskiego. 
 
Punkt został wycofany z porządku obrad. 



 
9. Przedstawienie założeń projektu uchwały Rady Miasta Poznania nr 910/17 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 
 
Przewodnicząca Maria Łazarz poinformowała, że w spotkaniu dotyczącym ww. uchwały 
uczestniczył radny Wojciech Dera. Uchwała została przyjęta podczas sesji Rady Miasta, która 
odbyła się 16 maja. Przewodnicząca przytoczyła pokrótce najistotniejsze założenia uchwały.  
 
10. Przedstawienie ustaleń dotyczących Programu Rowerowego – ul. Głogowska. 
  
Przewodniczący Rady, Filip Olszak, poinformował, że podczas spotkania z Zastępcą 
Prezydenta Miasta Poznania, Maciejem Wudarskim, poruszono dwie kwestie związane 
z ul. Głogowską. Po pierwsze dyskutowano nad przebiegiem tzw. radiala, czyli szlaku 
komunikacyjnego, który ma łączyć obrzeża Poznania z jego centrum. Radial ten został 
określony w Programie Rowerowym w taki sposób, że może przebiegać ul. Głogowską, 
jednak biorąc pod uwagę trudności związane z wyznaczeniem go na tej ulicy, dopuszczono 
alternatywną możliwość jego poprowadzenia. Rada Osiedla wnioskowała o wprowadzenie 
dwóch alternatyw, które mogłyby zaistnieć równocześnie, a mianowicie przeprowadzenie 
trasy od Mostu Dworcowego poprzez ul. Zachodnią, do ul. Małeckiego, dalej ul. Małeckiego 
przez Rynek Łazarski do ul. Dmowskiego i dalej ul. Dmowskiego w kierunku Górczyna oraz 
utworzenie ścieżki rowerowej dla Górnego Łazarza, która łączyłaby się z jednej strony ze 
ścieżką rowerową na ul. Grunwaldzkiej, ul. Ułańską przechodziłaby na skrzyżowanie 
z ul. Wyspiańskiego, dalej szłaby ul. Jarochowskiego w kierunku Górczyna 
 
Godz. 20:23 – sesję opuściła radna Bogna Zielińska. Od tej pory w obradach brało udział 12 
osób. 
 
Powyższa alternatywa została dopuszczona, przy czym szczegółowe kwestie dot. sposobu 
przeprowadzenia wszystkich rozwiązań rowerowych, zostały w Programie zastrzeżone jako 
kwestie, które wymagają konsultacji.  
 
11. Wieści Łazarskie – omówienie materiałów. 

 
Przewodnicząca Maria Łazarz przekazała radnym informacje że otrzymała tylko artykuły od 
radnego T .Wojciechowskiego. Prosiła o dodatkowe artykuły, ale radni nie wyrazili woli ich 
napisania. 
 
 
12. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją, przedstawienie bieżącej 

informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 
 
Przewodnicząca Maria Łazarz przekazała radnym informacje dotyczące: 

• spotkań z jednostkami miejskimi w sprawie zadań Osiedla 
• zaproszeń na Dni Łazarza i udziału w imprezach 

 
13. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radni nie wnieśli żadnych wniosków. 
 
 



14. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak, podziękował wszystkim za przybycie i zamknął 
obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20.30 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                 Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                 (-) Filip Olszak 



Przewodniczący        Poznań,  10 maja 2017 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

Na podstawie § 27 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 

zwołuję 
 

XXXI sesję Rady Osiedla Św. Łazarz, 
która odbędzie się 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 17:30 

w siedzibie Rady przy ul. Wyspiańskiego 27. 
 

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

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla. 

4. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji całorocznych domków dla 

wolnobytujących kotów. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustaleń dotyczących utrzymania i zagospodarowania 

zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet dla członków organów Osiedla. 

7. Przedstawienie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wolne Tory” oraz "W rejonie ulic  Hetmańskiej, Dmowskiego, 

Potockiej i Kolejowej".  

8. Przedstawienie uwag do  koncepcji rewitalizacji Rynku Łazarskiego. 

9. Przedstawienie założeń projektu uchwały Rady Miasta Poznania nr 910/17 w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 

10. Przedstawienie ustaleń dot. Programu Rowerowego - ul. Głogowska. 

11. Wieści Łazarskie - omówienie materiałów. 

12. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją przedstawienie bieżącej informacji 

z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Zamknięcie sesji. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
(-) Filip Olszak 

 
 



 
 
 
 
 
 


