
 Protokół 
VIII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 

z 16 października 2019 r. 
 
VIII sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy 

ul. Wyspiańskiego 27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 18:40. 
 

1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (18 osób obecnych) obrady VIII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz 
otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Janowski. Lista obecności radnych stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. Na protokolanta powołano Joannę Warsztę – pracownika Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.  
 
Przed odczytaniem porządku obrad, Przewodniczący, w imieniu wszystkich radnych, złożył 
gratulacje Franciszkowi Sterczewskiemu, który został wybrany na posła. 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
 
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 48 
na 2019 rok.  

 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz przedstawiła projekt uchwały 
zakładający wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia środków ujętych w planie finansowym 
Przedszkola nr 48, w wysokości 20 000 zł, z zadania „Wymiana instalacji elektrycznej”, na 
zadanie „Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont holu wejścia do przedszkola”. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr VIII/49/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 3). 
 
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Komunalnych Zasobów 

Lokalowych o uporządkowanie terenu dziedzińca przy ul. Chociszewskiego 18-22. 
 
Prowadzący obrady poprosił o zabranie głosu radnego Franciszka Sterczewskiego, który 
wyjaśnił, że projekt uchwały powstał na wniosek mieszkańców ul. Chociszewskiego 
zgłaszających zły stan dziedzińca przy posesjach nr 18-22. 
 
Dziedziniec wymaga uporządkowania, utwardzenia drogi prowadzącej do śmietników oraz 
wzmocnienia muru otaczającego cały teren. 



 
Przewodniczący przypomniał, że zdjęcia przedstawiające stan dziedzińca zostały rozesłane 
przed sesją do wszystkich radnych i będą stanowić załącznik do uchwały.  
 
 
Radni nie wnieśli uwag do treści projektu, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 
 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr VIII/50/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 4). 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego 

o utwardzenie przystanku autobusowego „Ułańska”. 
 
Przewodnicząca Zarządu odczytała treść uchwały, w której Rada zwraca się z wnioskiem do 
Zarządu Transportu Miejskiego o utwardzenie przystanku autobusowego „Ułańska” 
umiejscowionego na ul. Wyspiańskiego. Jest to jeden z niewielu przystanków na terenie 
Osiedla, który nie jest utwardzony, a jedynie wysypany żwirem. Mieszkańcy często skarżą się 
na pojawiające się z tego powodu błoto, niski komfort użytkowania i nieestetyczność.  
 
Godz. 18:50 – do sesji dołączyli radni Jakub Skurzyński i Szymon Pawelczyk. Od tej pory 
w obradach brało udział 20 osób. 
 
Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, w związku z czym Przewodniczący poddał go pod 
głosowanie. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr VIII/51/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 5). 
 
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego o podjęcie 

działań zmierzających do poprawy stanu torowiska na ul. Hetmańskiej.  
 
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Maciejowi Nowakowi, który wyjaśnił, że jest to 
kolejna uchwała na wniosek mieszkańców, którzy skarżą się na zły stan techniczny torowiska 
na ul. Hetmańskiej. Szczególnie uciążliwy jest hałas generowany przez przejeżdżające 
tramwaje, który w ocenie mieszkańców bloków zlokalizowanych przy ul. Hetmańskiej jest 
znacznie większy niż na torowiskach, które zostały w ostatnich latach wyremontowane.  
 
W związku z tym, Rada wnioskuje o niezwłoczną poprawę stanu przedmiotowego torowiska, 
a jeśli nie jest to możliwe, to zmniejszenie prędkości poruszających się po nim tramwajów.  
 
 



Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr VIII/52/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 6). 
 
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o regulację 

sygnalizacji świetlnej na ul. Głogowskiej i Grunwaldzkiej. 
 
Przewodnicząca Zarządu Agnieszka Michalak-Pietkiewicz poinformowała, że mieszkańcy od 
dłuższego czasu zgłaszają potrzebę regulacji sygnalizacji świetlnej na ul. Głogowskiej oraz 
ul. Grunwaldzkiej. Obecne ustawienie świateł nie pozwala na płynne przekroczenie ulicy przy 
jednym cyklu świateł, co jest szczególnie uciążliwe na przejściach wieloetapowych, 
przy przystankach tramwajowych.  
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
 
W wyniku głosowania uchwała nr VIII/53/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 7). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.  
 
Przewodniczący Rady Andrzej Janowski przypomniał, że projekt uchwały został rozesłany 
przed sesją. 
 
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 

 
W wyniku głosowania uchwała nr VIII/54/III/2019 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 8). 
 
 
7. Wolne głosy i wnioski. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że przetarg na wprowadzenie Strefy Płatnego 
Parkowania na terenie Łazarza powinien zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Obecnie 
projekt SPP uzgadniany jest przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Wybrana została natomiast 
firma, która w przyszłym roku wykona projekt rewitalizacji skweru Eki z Małeki.  
 
Prowadzący obrady poinformował też o montażu progów zwalniających na terenie Osiedla.  
 
Radny Roman Modrzyński, w imieniu Przestrzeni Działań Otwartych, zaprosił na spektakl 
„Carmina Burana” w CK Zamku.  
 



Radny Wojciech Kosiedowski przypomniał o ostatnim spotkaniu z cyklu kursu Nordic 
Walking i poinformował o złożonym przez siebie i Stowarzyszenie „Wirtualny Łazarz” 
wniosku o dofinansowanie budowy mikroogrodu społecznego przy ul. Matejki. 
 
Następnie głos oddano obecnemu na sesji mieszkańcowi Osiedla, który zwrócił się do 
radnych z prośbą o ponowne rozważenie zamiaru zagospodarowania zielenią terenu przy 
ul. Łukaszewicza, na którym obecnie umiejscowione są garaże.  
 
Na koniec głos zabrał pan Aleksander Michalski, przedstawiciel klubu „Surma”, który 
poprosił radnych o pomoc w działaniach zmierzających do umożliwienia klubowi dalszego 
korzystania z terenów torów łuczniczych w Parku Kasprowicza, które zagrożone jest planami 
rozbudowy Areny.  
 
 
8. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Andrzej Janowski, podziękował wszystkim za przybycie 
i zamknął obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 19:50. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                     Andrzej Janowski 



Przewodniczący                  Poznań, 15 października 2019 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

 
W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu VIII sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na dzień 

16 października 2019 r. o godz. 18:30 w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych, 
przedstawiam następujący porządek obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków 

celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 48 na 

2019 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych 

o uporządkowanie terenu dziedzińca przy ul. Chociszewskiego 18-22. 

5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego o utwardzenie 

przystanku autobusowego „Ułańska”.  

6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego o podjęcie 

działań zmierzających do poprawy stanu torowiska na ul. Hetmańskiej. 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o regulację 

sygnalizacji świetlnej na ul. Głogowskiej i Grunwaldzkiej. 

8. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

           (-) Andrzej Janowski 



 

LISTA OBECNO ŚCI NA SESJI NR VIII 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z 16 października 2019 r.  
 
L.P IMI Ę NAZWISKO  

1. BADZIŃSKA Sylwia obecna 

2. ELLMANN Joanna obecna 

3. HOFFMANN Agnieszka obecna 

4. JANOWSKI Andrzej Piotr obecny 

5. KOSIEDOWSKI Wojciech Bartosz obecny 

6. KOSZAL Dorota obecna 

7. KOWALCZYK Paweł obecny 

8. KRUPA Dawid obecny 

9. ŁUKARSKA Janina Urszula obecna 

10. MARCINIAK Damian obecny 

11. MICHALAK-PIETKIEWICZ Agnieszka 
Małgorzata 

obecna 

12. MODRZYŃSKI Roman obecny 

13. NARADOWSKI Tomasz Michał obecny 

14. NOWAK Maciej Kazimierz obecny 

15. PAKUŁA Marcin Marek obecny 

16. PAWELCZYK Szymon Bartosz obecny 

17. SKURZYŃSKI Jakub Marcin obecny 

18. SMIRNOW Amadeusz Piotr obecny 

19. STECKA Klaudia Iwona obecna 

20. STERCZEWSKI Franciszek Wojciech obecny 

21. SZESZUŁA Beata Natalia nieobecna 
 

 

 

 

 


