
Data wpływu: 22.02.21 

 

UCHWAŁA NR XXI/130/III/2021  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 27 stycznia 2021 r.  

 

 

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organiza cyjnych o dokonanie  

zmian w planie finansowym na 2021 rok. 

 

 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i 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. Wielk. z 2010 r. Nr 

231, poz. 4278) oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta 

Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych 

dla osiedli, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 285,00 zł, przekazanych 

przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych 

Miasta z zadania „Skład i druk czasopisma osiedlowego” na zadanie „Zapewnienie całorocznej 

przenośnej toalety na placu zabaw przy ul. Dmowskiego”, realizowane przez Zarząd Zieleni 

Miejskiej.  

 

§ 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 wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organiza cyjnych o dokonanie  

zmian w planie finansowym na 2021 rok.  

 

Przeniesienie środków wynika z konieczności zwiększenia kwoty na zapewnienie całorocznej 

przenośnej toalety na pl. zabaw przy ul. Dmowskiego. Pierwotnie przekazana przez Osiedle kwota 

wystarczyłaby jedynie na 8 miesięcy.  

 
Zgodnie z  § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 

2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami:  

- wolnymi,  

- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,  

- przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych, 

- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia oraz przekazywanie 

zadań do realizacji właściwym wydziałom lub jednostkom organizacyjnym Miasta. 

 

W związku z powyższym oraz  § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącymi, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta                             

zadań dotyczących obszaru Osiedla oraz poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta                   

z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 
 
 
  

Przewodnicząca 

   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

           (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 



UCHWAŁA NR XXI/131/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie zaopiniowania lokalizacji rze źby na terenie Osiedla.  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 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 

Opiniuje się pozytywnie lokalizację rzeźby Globus, czyli Fałszywy Kulisty Model Ziemi, 

na placu przed wejściem do Parku Wilsona. 

 

§ 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 lokalizacji rze źby na terenie Osiedla. 

 

Fundacja otwarta Strefa Kultury zwróciła się do Osiedla z prośbą o zaopiniowanie lokalizacji rzeźby 

Globus, czyli Fałszywy Kulisty Model Ziemi, która została przygotowana podczas Sąsiedzkiego 

Sylwestra online 2020.  

Rada Osiedla pozytywnie opiniuje wskazaną przez fundację lokalizację na placu przed wejściem do 

Parku Wilsona, jednak w przypadku negatywnej opinii właściciela terenu lub Miejskiego Konserwatora 

Zabytków, Osiedle proponuje umiejscowić rzeźbę na skwerze Focha. 

W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

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

zadań Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
  

Przewodnicząca 

    Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

            (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 



 

UCHWAŁA NR XXI/132/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 stycznia 2021 roku  
 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o  zabezpieczenie i przej ęcie budynku 

Zielonej Perły.  

 

 
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 zabezpieczenie i przejęcie budynku Zielonej Perły położonego u zbiegu ulic 

Matejki i Niegolewskich.  

 

§ 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 wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o  zabezpieczenie i przej ęcie budynku 

Zielonej Perły.  

 

Św. Łazarz jest dzielnicą, która wyróżnia się piękną i wartościową architekturą kamienic pochodzących 

z początku XX wieku. To m.in. one stanowią o randze i atrakcyjności naszej dzielnicy. Są także 

spuścizną dla następnych pokoleń. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 5 gwarantuje ochronę 

dziedzictwa narodowego jakim bezsprzecznie są zabytki architektury.   

 

Tym bardziej jesteśmy zaniepokojeni wieloletnimi zaniedbaniami, które dotyczą kamienicy „Zielona 

Perła” znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic Matejki i Niegolewskich. Kamienica wybudowana w latach 

1906 – 1907 na podstawie projektu jednego z najlepszych architektów początku XX wieku w Poznaniu - 

Paula Pitta, 27 kwietnia 1999 roku została wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem A 462, co 

powinno być gwarantem jej najlepszej ochrony, opieki i nadzoru nad nią.  

 

Budynek nie miał szczęścia do inwestorów, a trwające od wielu lat zaniedbania, pożary, zalania, brak 

należytych zabezpieczeń i niezbędnych remontów, a także ustawiane bez wymaganych zgód 

niebezpieczne ogrodzenia spowodowały, że ten piękny niegdyś zabytek zmienił się w stwarzającą 

zagrożenie dla otoczenia ruderę. 

 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami daje Panu Prezydentowi potężny oręż w walce 

o wypełnienie postulatów zawartych w art. 5 Konstytucji RP. Zabytek może zostać wywłaszczony na 

rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce jego położenia. Z prośbą o podjęcie takich działań 

Poznański Inspektor Nadzoru Budowlanego apelował do Miejskiego Konserwatora Zabytków już 

w 2011 roku. Niestety wniosek ten pozostał bez odzewu.  

 

Następnie, w 2015 roku Zastępca Prezydenta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski, mówił: "Nie chcę 

przesądzać, ale temat jest na tyle poważny, że powinien zająć się nim zarząd miasta. Tu nie tylko 

chodzi o to, że budynek jest cenny, ale przede wszystkim, że jest doprowadzony do ruiny, a to zagraża 

życiu mieszkańców." Niestety od tego czasu minęło już ponad 5 lat, stan kamienicy cały czas się 

pogarsza i stanowi ona coraz większe zagrożenie dla życia i zdrowia poznaniaków przechodzących 

w jej pobliżu, a także dla przylegającej do niej kamienicy przy ul. Niegolewskich 20, która przez złe 

zabezpieczenie „Zielonej Parły” była przez wiele miesięcy zalewana, do mieszkań wdarła się wilgoć 

i grzyb, a mury zaczęły pękać stanowiąc zagrożenie dla jej mieszkańców. 

 



 

 

 

 

W ciągu ostatnich 4 tygodni Straż Miejska oraz Straż Pożarna musiały dwukrotnie interweniować, 

ponieważ z „Zielonej Perły” na chodnik odpadały duże fragmenty tynku – uszkodzone zostały parkujące 

w pobliżu samochody i tylko cudem nikt nie zginął.  

 

Po rozmowach, które przeprowadziliśmy z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego wiemy, 

że prace, które dotyczyły naprawy najbardziej zagrażających bezpieczeństwu budynku i mieszkańców 

elementów kamienicy (stropy, lukarna) zostały wykonane.  „Zielona Perła” w stanie, w jakim znajduje się 

aktualnie, nadaje się do remontu i rewitalizacji. 

 

W związku z powyższym wnioskujemy o: 

- objęcie szczególnym nadzorem Pana Prezydenta kamienicy ”Zielona Perła” wpisanej do Rejestru 

Zabytków pod numerem A 462, 

- zastosowanie przepisów zawartych w Art. 49. punkt 1., Art. 50. punkt 3., lub punkt 4. podpunkt 1 i 2. 

ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami, 

- zlecenia kontroli dlaczego nie wyegzekwowana została decyzja dotycząca doprowadzenia do 

właściwego stanu technicznego kamienicy „Zielona Perła”, 

- nałożenia na właściciela budynku wpisanego do Rejestru Zabytków pod numerem A 462 kar 

przewidzianych w Art. 110. punkty 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

- oraz wszczęcie postępowania o przejęcie budynku przez Miasto. 

 

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 zasadne. 

 
 
 
  

Przewodnicząca 

   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

           (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 



 

UCHWAŁA NR XXI/133/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 stycznia 2021 roku  
 

 

w sprawie wniosku do Miejskiego In żyniera Ruchu o zmian ę sygnalizacji świetlnej na 

skrzy żowaniu ulic Matejki i Wyspia ńskiego.  

 

 
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 sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Matejki i Wyspiańskiego, 

poprzez: 

1) likwidację strzałki kolizyjnej z przejściem dla pieszych przez ulicę Matejki; 

2) rozdzielenie cyklu lewoskrętu z ul. Matejki w ul. Wyspiańskiego z zielonym światłem dla 

pieszych na przejściu przez ul. Wyspiańskiego. 

 

§ 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 wniosku do Miejskiego In żyniera Ruchu o zmian ę sygnalizacji świetlnej na 

skrzy żowaniu ulic Matejki i Wyspia ńskiego.  

 

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców niebezpiecznymi sytuacjami na przejściach dla pieszych 

na skrzyżowaniu ulic Matejki i Wyspiańskiego, wnioskujemy o poprawę bezpieczeństwa w obrębie 

ww. skrzyżowania.  

 

„Zielona strzałka” w prawo (sygnalizator S-2) jest kolizyjna z przejściem dla pieszych na południowym 

wlocie ul. Matejki, ponadto wielu kierowców nie egzekwuje konieczności bezwarunkowego zatrzymania 

się przed sygnalizatorem i ignoruje zielone światło dla pieszych przez przejście na ul. Wyspiańskiego. 

Z kolei pojazdy skręcające w lewo z ul. Matejki w ul. Wyspiańskiego (do ul. Głogowskiej), często 

ignorują zielone światło na przejściu dla pieszych, co powoduje możliwość kolizji z pieszymi 

znajdującymi się na przejściu. 

 

Poprawa bezpieczeństwa w tym miejscu jest szczególnie istotna z uwagi na sąsiedztwo szkoły 

podstawowej oraz pobliskie lokalizacje żłobka i przedszkola. Ww. przejścia są więc często uczęszczane 

przez dzieci, również samodzielnie chodzące do szkoły bez opieki rodziców. Z uwagi na powyższe 

poprawa bezpieczeństwa w tym miejscu jest bezwzględnie konieczna. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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 zasadne. 

 
  

Przewodnicząca 

   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

           (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 

 



UCHWAŁA NR XXI/134/III/2021  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 stycznia 2021 r.  

 

 

w sprawie ustalenia listy priorytetowych zada ń w zakresie przebudowy ulic w granicach 

Strefy Płatnego Parkowania na rok 2021. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz § 8 pkt 3 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 priorytetowych zadań w zakresie przebudowy ulic w granicach 

Strefy Płatnego Parkowania na 2021 rok: 

1) ul. Małeckiego (na odcinku od ul. Strusia do ul. Gąsiorowskich); 

2) ul. Limanowskiego (na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Matejki po obu stronach, na 

odcinku od ul. Drużbackiej do ul. Jarochowskiego po stronie południowej); 

3) ul. Wyspiańskiego (na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Matejki po obu stronach); 

4) ul. Stablewskiego (na odcinku od ul. Lodowej do ul. Głogowskiej po stronie 

południowej; chodnik  dostosować do projektu zieleni); 

5) ul. Klonowica; 

6) ul. Marcelińska; 

7) ul. Morawskiego (na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Jarochowskiego). 

 

§ 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 ustalenia listy priorytetowych zada ń w zakresie przebudowy ulic w granicach 

Strefy Płatnego Parkowania na rok 2021. 

 

 

W związku z § 8 pkt 3 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że do zadań Osiedla należą działania 

dotyczące obszaru Osiedla w zakresie lokalnych dróg, chodników i parkingów, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodnicząca 

   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

            (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 

 



UCHWAŁA NR XXI/135/III/2021  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 27 stycznia 2021 r.  

 

 

w sprawie ustalenia listy priorytetowych zada ń w zakresie zagospodarowania zieleni 

przyulicznej na rok 2021. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz § 8 pkt 3 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 priorytetowych zadań w zakresie zagospodarowania zieleni 

przyulicznej na 2021 rok: 

1) ul. Małeckiego (na odcinku od ul. Strusia do ul. Gąsiorowskich); 

2) ul. Limanowskiego (na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Matejki po obu stronach, 

na odcinku od ul. Matejki do ul. Drużbackiej po stronie północnej, na docinku od 

ul. Drużbackiej do ul. Jarochowskiego po stronie południowej); 

3) ul. Załęże; 

4) ul. Ułańska; 

5) ul. Karwowskiego; 

6) ul. Kanałowa (na odcinku od ul. Małeckiego do ul. Kolejowej po stronie północnej); 

7) ul. Calliera. 

 

§ 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 ustalenia listy priorytetowych zada ń w zakresie zagospodarowania zieleni 

przyulicznej na rok 2021. 

 

 

W związku z § 8 pkt 3 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że do zadań Osiedla należą działania 

dotyczące obszaru Osiedla w zakresie lokalnych dróg, chodników i parkingów, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodnicząca 

   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

            (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 


