
 Protokół 
XXXVI sesji Rady Osiedla św. Łazarz 

z 25 października 2017 r. 
 
Sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie przy ul. Wyspiańskiego 27. 
Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 17:30. 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 
W obecności kworum (12 osób obecnych) obrady XXXVI 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 rozszerzył go dodając punkty: 
6a. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej”. 
6b. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebudowy lub remontu 
ul. Jarochowskiego od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego wraz z koncepcją zieleni. 
 
 

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

 
 
3. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2018. 
 
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, wyjaśniła, że ponowne podjęcie uchwały dot. planu 
wydatków Osiedla na rok 2018 spowodowane jest koniecznością rozdysponowania środków 
niewykorzystanych w roku 2016 oraz negatywnymi opiniami dotyczącymi przyjęcia zadań do 
realizacji przez niektóre miejskie jednostki i wydziały. Przewodnicząca przedstawiła 
poszczególne zmiany w planie, do których radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Godz. 17:50 – do sesji dołączył radny Ryszard Balcerzak. Od tej pory w obradach brało 
udział 13 radnych. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXVI/229/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 3). 
 



 
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji 

w 2018 r. 
 
Przewodnicząca Zarządu poinformowała radnych, że w związku z niewyłonieniem 
wykonawcy w przetargu, Zarząd Zieleni Miejskiej nie będzie w stanie zrealizować w tym 
roku zadania polegającego na przebudowie placu Nowakowskiego. ZZM zwrócił się więc 
z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie środków z tego zadania na rok 2018. Radni nie 
wnieśli sprzeciwu. 
 

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

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXVI/230/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 4). 
 
Godz. 17:57 – sesję opuścił radny Tomasz Wojciechowski. Od tej pory w obradach 
uczestniczyło 12 radnych. 
 
 
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie nadania skwerowi nazwy Eki z Małeki.  
 
Przewodniczący Filip Olszak oddał głos radnemu Romanowi Modrzyńskiego, którego 
poprosił o zreferowanie sprawy. Radny przybliżył wydarzenia czerwca 56 roku i rolę, jaką 
odegrały w nim tzw. eki. Opowiedział też o staraniach podjętych w celu nadania skwerowi 
przy ul. Małeckiego nazwy Eki z Małeki. Następnie, zgodnie z propozycją Zarządu, 
Przewodniczący Filip Olszak poddał pod głosowanie projekt uchwały pozytywnie 
opiniującej.  
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXVI/231/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 5). 
 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy 

ul. Wyspiańskiego 26a. 
 
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, streściła treść pisma Wydziału Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa, zwracającego się z prośbą o zaopiniowanie lokalizacji kasyna gry 
przy ul. Wyspiańskiego 26a. Przewodnicząca przypomniała, że lokalizacja ta została już 
pozytywnie zaopiniowana w lutym br. Uchwała ta mogła jednak zostać wykorzystana tylko 
w okresie 6-ciu miesięcy od jej wystawienia, czego podmiot prowadzący kasyno przy 
ul. Wyspiańskiego nie zrobił. W związku z tym, konieczne jest ponowne wydanie opinii przez 
Radę Osiedla. Przewodnicząca Zarządu zaproponowała kolejną opinię pozytywną.  
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 



 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXVI/232/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 6). 
 
6a. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej”. 
 
Przewodniczący Filip Olszak poinformował, że do 8 listopada br. możliwe jest składanie 
uwag i wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic 
Ułańskiej i Grunwaldzkiej”, nad którym obecnie pracuje Miejska Pracownia Urbanistyczna. 
Przewodniczący przypomniał, że Rada już wnioskując o wywołanie przedmiotowego planu 
w październiku ubiegłego roku zgłaszała kilka uwag, takich jak: zastrzeżenie, by teren objęty 
planem był ogólnodostępny, by budynki nie były wyższe niż 5 pięter, a na ich parterach 
znajdowały się lokale usługowe, czy też propozycja utworzenia ulicy łączącej ul. Matejki 
z ul. Ułańską.  
Radny Ryszard Balcerzak zaproponował, by do uwag dopisać zastrzeżenie, by wszelkiego 
rodzaju reklamy umieszczane na terenie objętym planu były niewielkich rozmiarów.  
 
Godz. 18:20 – do sesji dołączył radny Piotr Pałgan. Od tej pory w obradach brało udział 13 
osób. 
 
Następnie, w związku z brakiem innych uwag, przystąpiono do głosowania nad uchwałą 
zgłaszającą w/w wnioski.  
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
 Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 0  
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXVI/233/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 7). 
 
6b. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebudowy lub remontu 
ul. Jarochowskiego od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego wraz z koncepcją 
zieleni.  
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas sierpniowej 
sesji, do Rady dostarczona została II wersja koncepcji przebudowy ul. Jarochowskiego, 
uwzględniającą uwagi zgłoszone przez Radę i mieszkańców Osiedla.  
 
Godz. 18:35 – do sesji dołączył radny Hieronim Kozłowski. Od tej pory w obradach brało 
udział 14 radnych. 
 
Przewodniczący przedstawił najważniejsze zmiany dokonane w projekcie, po czym po 
dyskusji wśród radnych i zasygnalizowaniu kilku uwag, postanowiono przyjąć uchwałę 
pozytywnie opiniującą z uwagami.  
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
 Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1  
 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXVI/234/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 8). 



 
7. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet członkom organów Osiedla.  
 
Przewodnicząca Zarządu, Maria Łazarz, przedstawiła projekt uchwały, przypominając 
radnym, że diety to refundacja poniesionych kosztów na realizację zadań Osiedla. Do 
przedstawionego i omówionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Przystąpiono do 
głosowania. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 

 
W wyniku głosowania uchwała nr XXXVI/235/II/2017 została podjęta przez Radę Osiedla 
(zał. 9). 
 
 
8. Informacja nt. organizacji spotkania mieszkańców Łazarza z Prezydentem Miasta 

Poznania. 
 
Przewodnicząca Maria Łazarz przypomniała o zaplanowanym, na czwartek 9 listopada, 
spotkaniu Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami Łazarza, które odbędzie się w Zespole 
Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy ul. Wyspiańskiego 27 o godz. 18:00. Spotkanie z Radą 
wyznaczono na godz. 17:00. Przewodnicząca odczytała listę tematów wypracowanych przez 
Zarząd, które zostały przekazane do Gabinetu Prezydenta i zostaną omówione podczas 
przedmiotowego spotkania.  
 
 
9. Informacja nt. organizacji spotkania podsumowującego konkurs „Zielony Poznań”; 

zmiana terminu sesji. 
 
Przewodnicząca Zarządu powiadomiła o kolejnym planowanym spotkaniu, tym razem 
podsumowującym tegoroczny konkurs „Zielony Poznań”. Odbędzie się ono w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej o godz. 16:00. Po jego zakończeniu 
Przewodnicząca zaproponowała, by przeprowadzić sesję zaplanowaną pierwotnie na 15 
listopada. Radni wyrazili zgodę na przedstawioną propozycję. 
 
10.  Informacja nt. kolejnego numeru „Wieści Łazarskich”.  
 
Przewodnicząca Zarządu przypomniała o kolejnym wydaniu „Wieści Łazarskich” i prosiła 
radnych o przygotowanie artykułów do biuletynu w terminie do 10 listopada. 
 
11.Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją, przedstawienie bieżącej 

informacji z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 
 

Przewodnicząca Zarządu zapoznała radnych z korespondencją wpływającą do Zarządu 
i Rady. 

 
12. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radni nie wnieśli wniosków. 
 



 
 
 
13. Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla, Filip Olszak, podziękował wszystkim za przybycie i zamknął 
obrady sesji. Sesję zakończono o godz. 20:00. 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący obradom: 
 
 (-) Joanna Warszta                                                                      (-)  Filip Olszak 



Przewodniczący       Poznań, 23 października 2017 r. 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

 
W uzupełnieniu do zawiadomienia o zwołaniu XXXVI sesji Rady Osiedla Św. Łazarz na 
dzień 25 października 2017 r. o godz. 17:30 przedstawiam następujący porządek obrad: 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2018. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji 

w 2018 r. 

5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania 

w sprawie nadania skwerowi nazwy Eki z Małeki. 

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy 

ul. Wyspiańskiego 26a. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyznania diet członkom organów Osiedla. 

8. Informacja nt. organizacji spotkania mieszkańców Łazarza z Prezydentem Miasta 

Poznania. 

9. Informacja nt. organizacji spotkania podsumowującego konkurs „Zielony Poznań”; 

zmiana terminu sesji. 

10. Informacja nt. kolejnego numeru „Wieści Łazarskich”. 

11. Zapoznanie Radnych z przekazaną korespondencją przedstawienie bieżącej informacji 

z prac Zarządu Osiedla między sesjami. 

12. Wolne głosy i wnioski. 

13. Zamknięcie sesji. 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

                (-) Filip Olszak 
 
 
 
 

 
 


