
UCHWAŁA NR XII/        /III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 19 lutego 2020 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/68/III/2020 w sprawie  wniosku do wydziałów i miejskich 

jednostek organizacyjnych  o dokonanie  zmian w planach finansowych na 

2020 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. 

Nr231, 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 

na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki 

finansowej przez osiedla, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

§ 4 uchwały nr XI/68/III/2020 w sprawie  wniosku do wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok otrzymuje brzmienie: 

 

Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta środków nierozdysponowanych w wysokości 230,00 zł na zadanie 

„Skład i druk czasopisma osiedlowego”. 

 

§ 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 planach finansowych na 2020 rok.  

 

W związku z negatywną opinią Gabinetu Prezydenta dot. przeniesienia środków finansowych 

w wysokości 230,00 zł z zadania ”Dofinansowanie inicjatyw oddolnych realizowanych za pośrednictwem 

Centrum Inicjatyw Lokalnych” na zadanie „Skład i druk czasopisma osiedlowego” realizowanego przez 

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Rada Osiedla postanowiła dofinansować druk 

gazetki osiedlowej ze środków nierozdysponowanych. 

 

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 XII/        /III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 19 lutego 2020 r.  

 

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

zmian w planach finansowych na 2020 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. 

Nr231, 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 

na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki 

finansowej przez osiedla, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Zespołu Szkół nr 8 środków 

nierozdysponowanych w wysokości 9 770,00 zł na zadanie „Prace remontowe”. 

 

§ 2 

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 1100,00 zł ujętych w planie 

finansowym Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania „Zapewnienie przenośnej toalety na placu 

zabaw przy ul. Dmowskiego w okresie wiosenno-letnim” do rezerwy celowej budżetu. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 4 

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 planach finansowych na 2020 rok.  

 

Po uzyskaniu negatywnej opinii Zarządu Dróg Miejskich dot. zwiększenia środków przeznaczonych 

przez Radę Osiedla na „Zakup i montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego 

(poduszki spowalniające ruch, słupki, stojaki rowerowe)”, postanowiono przekazać pozostałe środki 

nierozdysponowane na w Zespole Szkół nr 8. 

 

Ponadto, w związku z informacją o pozostałych środkach na zadaniu „Zapewnienie przenośnej toalety 

na placu zabaw przy ul. Dmowskiego w okresie wiosenno-letnim”, otrzymaną od Zarządu Zieleni 

Miejskiej, Rada Osiedla postanowiła przenieść je do rezerwy celowej budżetu z zamiarem późniejszego 

rozdysponowania.  

 
 
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 XII/ /III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 19 lutego 2020 r.  

 

 

w sprawie przyj ęcia sprawozdania rocznego z działalno ści Zarz ądu Osiedla za rok 2019.  

 

Na podstawie § 32 ust. 3 pkt 8 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 przyjąć sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za rok 2019, 

stanowiące integralną część uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Osiedla. 

 

§ 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 przyj ęcia sprawozdania rocznego z działalno ści Zarz ądu Osiedla za rok 2019.  

 

W związku z § 32 ust. 3 pkt 8 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącymi, że do zadań Zarządu należy w 

szczególności przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu za dany rok oraz 

przedkładanie ich Radzie i Prezydentowi nie później niż do końca lutego, podjęcie niniejszej uchwały 

jest zasadne. 

 

Przewodnicząca  

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

  

 

 

 



Sprawozdanie z działalno ści Zarz ądu Osiedla św. Łazarz za okres od 23.04.2019 r. do 

31.12.2019 r. 

 

Rok 2019 był pierwszym rokiem działalności Zarządu Osiedla św. Łazarz powołanego na 

I Sesji Rady Osiedla św. Łazarz 23 kwietnia 2019 r. 

Skład Zarządu: Agnieszka Michalak-Pietkiewicz (Przewodnicząca Zarządu), Sylwia Badzińska 

(Zastępca Przewodniczącej Zarządu), Roman Modrzyński (Zastępca Przewodniczącej 

Zarządu), Joanna Ellmann, Wojciech Kosiedowski, Franciszek Sterczewski, Beata Szeszuła 

(członkowie).  

 

Zgodnie z obowiązującym Statutem Osiedla, Zarząd jako organ wykonawczy jest zobowiązany 

do realizacji zadań bieżących Osiedla. Należą do nich przede wszystkim: 

1. przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady Osiedla; 

2. przygotowanie i realizacja planu wydatków; 

3. zapewnienie obiegu informacji pomiędzy organami Osiedla a mieszkańcami. 

 

1. Przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady Osiedla  

Zarząd i przedstawiciele Rady przedstawiali swoje stanowisko w uchwalanych na sesjach 

uchwałach Rady Osiedla, w okresie między sesjami uchwały podejmowany były przez 

Zarząd. Decyzje w Radzie Osiedla św. Łazarz podejmowane są kolektywnie, poprzez 

możliwość przedyskutowania omawianych zagadnień przez wszystkich członków Rady, 

zarówno podczas spotkań bezpośrednich oraz za pośrednictwem mediów 

społecznościowych. Działając w sposób transparenty, wszyscy członkowie Rady mają 

dostęp do poczty elektronicznej i są na bieżąco informowani o prowadzonych sprawach, 

podejmowanych interwencjach i spotkaniach. Zarząd Osiedla podczas odbytych spotkań i 

konsultacji podjął następujące uchwały: 

Podjęte uchwały  

Lp.  
1. Nr  

2. posiedzenia 

Data 
posiedzenia  

Nr uchwały  W sprawie  

1 I 26.04.19 1/III/2019 
zaopiniowania sprzedaży 
nieruchomości przy ul. Śniadeckich 

2   2/III/2019 zaopiniowania sprzedaży lokali 
mieszkalnych w budynku przy ul. 



Iłłakowiczówny 13 

3 

 

 

 

 3/III/2019 

zaopiniowania sprzedaży lokalu 
mieszkalnego nr 7a w budynku przy ul. 
Strusia 3a 

4 II 28.05.19 4/III/2019 

zaopiniowania najmu nieruchomości 
położonej przy 
ul. Łukaszewicza/Dmowskiego 

5 III 2.07.19 5/III/2019 

zaopiniowania najmu nieruchomości 
położonej przy 
ul. Łukaszewicza/Dmowskiego 

6 IV 06.08.19 6/III/2019 

zaopiniowania projektu przebudowy 
chodnika i drogi prowadzącej do 
Przedszkola nr 32 przy 
ul. Chociszewskiego 

7 V 05.11.19 7/III/2019 
zmiany organizacji ruchu na ul. 
Jarochowskiego 

8   8/III/2019 
zaopiniowania aportu nieruchomości 
położonej w Parku Kasprowicza 

9   9/III/2019 

rekomendacji dla Stowarzyszenia 
Wirtualny Łazarz w zakresie realizacji 
zadania „Działania aktywizujące i 
integrujące społeczność senioralną 
z terenu Osiedla” 

10 VI 01.12.19 10/III/2019 

uwag do projektu mpzp dla obszaru 
Grunwald B w Poznaniu – rejon ulic 
Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego  

 

Zarząd i przedstawiciele Rady Osiedla uczestniczyli we wszystkich ważnych spotkaniach 

dotyczących spraw Osiedla oraz monitorowali wszystkie inwestycje i remonty realizowane ze 

środków Osiedla. Przewodnicząca Zarządu podpisywała w imieniu Osiedla pisma i protokoły 

uzgodnień dotyczące wydatkowania przekazanych wydziałom UMP i miejskim jednostkom 

organizacyjnym do realizacji środków finansowych. Prowadzono także korespondencję 

z miejskimi jednostkami oraz mieszkańcami dotyczącą sposobu realizacji poszczególnych 

inwestycji oraz bieżących spraw dot. Osiedla. 

 



2. Przygotowanie i realizacja planu wydatków  

3.  

Zarząd Osiedla z dniem 30 kwietnia 2019 roku otrzymał sprawozdanie Zarządu 

Osiedla poprzedniej kadencji wraz z planem wydatków, z którego większość zadań 

była już w trakcie realizacji. 

 

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019 obejmował następujące środki wolne 

o łącznej kwocie 952.672,00 zł: 

• Naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla – 

246.799,00 zł; 

• Naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości – 686.356,00 zł; 

• Środki niewykorzystane z 2017 r. – 19.517,00 zł; 

  

I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ 
OSIEDLE   

  Zakres rzeczowy zadania   Kwota    

  Diety dla członków organów Osiedla   29 680,00 zł    

  

II. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI 
JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM    

  
Zakres rzeczowy zadania - uwagi Kwota  

Jednostka 

organizacyjna 

1 

Skład i druk czasopisma osiedlowego – w grudniu 2019 r. wydano 
czasopismo osiedlowe pod nowym tytułem „Na Łazarskim Fyrtlu” 

w nakładzie 2.500 egzemplarzy 2 500,00 zł  

2 

Podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" - zakup nagród – 5 
grudnia odbyło się spotkanie z uczestnikami konkursu 
mieszkającymi na Łazarzu podczas którego nagrodzono 

uczestników konkursu 2 500,00 zł  

3 

Zakup kwiatów na obchody rocznicowe - zadanie zrealizowane 
przed zakończeniem poprzedniej kadencji 600,00 zł  

Wydział 
Wspierania 
Jednostek 
Pomocniczych 

Miasta 



4 Zakup papieru – odebrano 200,00 zł  

5 

Organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii letnich na terenie 
Parku Kasprowicza i pływalni letniej – w sierpniu 2019 r 
zorganizowany został Łazarski Wyścig Australijski - rekreacyjne 

zawody pływackie w Parku Kasprowicza 9 000,00 zł  

6 

Remont dróg i chodników na terenie Osiedla - zwiększenie 
środków celowych - ul. Jarochowskiego 140 000,00 zł  

7 

Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych 
na terenie Osiedla (nowa zieleń na ul. Iłłakowiczówny, ul. 

Biedrzyckiego, ul. Bogusławskiego, ul. Dmowskiego) 90 000,00 zł  

8 

Opracowanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy skweru Eki 

z Małeki – środki przeniesione na rok 2020 45 000,00 zł  

9 

Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla zadanie 

zrealizowane 12 000,00 zł  

Zarząd Dróg 
Miejskich 

10 Utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego 12 000,00 zł  

12 

Rozbudowa placów zabaw na terenie Osiedla i ich renowacja, 
rozbudowa siłowni i zabezpieczenie boiska przy ul. Dmowskiego 

- modernizacja ogrodzenia boiska 110 000,00 zł  

13 

Rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego i w Parku 

Kasprowicza 10 000,00 zł  

14 

Opracowanie projektu kompleksowej rewaloryzacji Parku 
Kasprowicza – środki w rezerwie finansowej, do wykorzystania w 

2021 roku 97 000,00 zł  

15 Utrzymanie skweru im. Kazimierza Nowaka i Eki z Małeki 5 000,00 zł  

Zarząd Zieleni 
Miejskiej 

16 Zakup rolet do sal przedszkolnych 14 000,00 zł  
Wydział Oświaty - 
Przedszkole nr 32 

17 Renowacja piaskownic i wymiana drzwi 11 000,00 zł  
Wydział Oświaty - 

Przedszkole nr 39 

18 Zakup pieca konwekcyjnego 10 000,00 zł  
Wydział Oświaty - 

Przedszkole nr 44 

19 Wymiana drzwi 9 000,00 zł  
Wydział Oświaty - 
Przedszkole nr 48 

20 remont korytarza 7 200,00 zł  
Wydział Oświaty - 



Przedszkole nr 51 

21 Wymiana drzwi 8 100,00 zł  
Wydział Oświaty - 

Przedszkole nr 89 

22 

Remont pomieszczeń w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym 

z Oddziałami Terapeutycznymi 9 000,00 zł  

Wydział Oświaty - 
XXXVII Liceum 
Ogólnokształcące 
z Oddziałami 

Terapeutycznymi 

23 Prace remontowe 14 000,00 zł  

Wydział Oświaty - 
Szkoła Podstawowa 

nr 9 

24 Wymiana okien i remont pomieszczeń piwnicznych 35 000,00 zł  

Wydział Oświaty - 
Szkoła Podstawowa 

nr 26 

25 Organizacja zajęć hokeja na trawie 9 678,00 zł  

Wydział Oświaty - 
Szkoła Podstawowa 

nr 26 

26 Organizacja olimpiady lekkoatletycznej 5 000,00 zł  

Wydział Oświaty - 
Szkoła Podstawowa 

nr 33 

27 Remont stołówki szkolnej 25 000,00 zł  

Wydział Oświaty - 
Szkoła Podstawowa 

nr 77 

28 Zakup pomocy dydaktycznych  69 114,00 zł  Wydział Oświaty 

29 Zakup sprzętu komputerowego i tablic multimedialnych  19 000,00 zł  
Wydział Oświaty - 

Zespół Szkół nr 8 

30 Zakup nagród na organizację konkursów 22 600,00 zł  Wydział Oświaty -  

31 

Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia 

do kina, teatru, na basen itp.) 33 500,00 zł  Wydział Oświaty 

32 

Organizacja wydarzeń dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla - 
festyn 13 000,00 zł  

Wydział Oświaty - 
Szkoła Podstawowa 

nr 26 

33 Druk i wysyłka materiałów 3 500,00 zł  

Wydział Oświaty - 
Szkoła Podstawowa 

nr 26 

34 Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców 2 000,00 zł  

Wydział Oświaty - 
Szkoła Podstawowa 

nr 69 



35 Organizacja Nocy Muzeów Na Łazarzu 2 500,00 zł  

Wydział Oświaty - 
XXXVII Liceum 
Ogólnokształcące 
z Oddziałami 

Terapeutycznymi 

36 

Rewitalizacja skweru przed wejściem do Parku Wilsona i 

wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej - zrealizowano 161 620,00 zł  
Palmiarnia 

Poznańska 

37 

Projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w 
ramach Programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie małe 

szkraby grają w rekę dla zabawy" 4 500,00 zł  

38 

Organizacja działań rekreacyjno-ruchowych dla seniorów z 
Łazarza na terenie Osiedla – zrealizowano Nordic Walking dla 

seniorów w łazarskich parkach 6 000,00 zł  

Wydział Sportu 

39 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych 10 000,00 zł  

40 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, 
emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań 
okolicznościowych i integracyjnych w Parku Kasprowicza i 
Ogrodzie Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., 
organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 

publicznych 6 000,00 zł  

41 

Organizacja czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia 
integracyjne na terenie Ogrodu Łazarz 4 000,00 zł  

42 

Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację 
spotkania bożonarodzeniowego na terenie Parku Wilsona, przez 

organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych 4 000,00 zł  

43 

Działania aktywizujące i integrujące społeczność senioralną z 
terenu Osiedla  4 000,00 zł  

44 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, 
emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań 
okolicznościowych i integracyjnych w Parku Kasprowicza, 
połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 3 500,00 zł  

Wydział Zdrowia i 
Spraw Społecznych 

45 

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i 
samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego przez DDPS 

przy ul. Konopnickiej 6 000,00 zł  

46 
Organizacja zajęć, spotkań okolicznościowych dla podopiecznych 
Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 

5 000,00 zł  

Wydział Zdrowia i 
Spraw Społecznych 

- ZDDP Filia nr 1 
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47 

Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu 
bezpieczeństwa na potrzeby uczniów szkół podstawowych z 

terenu Osiedla 2 500,00 zł  

48 

Zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych z zakresu 

bezpieczeństwa na potrzeby seniorów z terenu Osiedla 2 500,00 zł  

49 

Zakup wyposażenia dla Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej nr 2 w 
Poznaniu 5 000,00 zł  

50 Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Grunwald 4 500,00 zł  

51 Wykonanie monitoringu przy ul. Dmowskiego 50 000,00 zł  

Wydział 
Zarządzania 
Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa 

52 

Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej Miasta Poznania - 

Referat Grunwald 5 500,00 zł  

Straż Miejska 
Miasta Poznania - 

Referat Grunwald 

53 

Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców – zadanie 
zrealizowane przed zakończeniem poprzedniej kadencji. Do 
momentu sporządzenia sprawozdania, zarząd poprzedniej kadencji 
nie przekazał odebranych nagród RO ani protokołów ich 
przekazania innym podmiotom lub mieszkańcom, mimo 

zapewnień, że protokoły zostaną przekazane. 2 000,00 zł  
Wydawnictwo 
Miejskie 

 

 

 

 

Ze środków pochodzących z diet radnych w 2019 r. sfinansowano m.in. następujące działania: 

• zakup toreb oraz organizację spotkania dla laureatów i uczestników łazarskiej edycji 
konkursu „Zielony Poznań”; 

• zakup wiązanek okolicznościowych 

• stronę www oraz domenę https://lazarz.poznan.pl/ 

 

Dokładne rozliczenie z realizacji budżetu będzie możliwe po otrzymaniu informacji od 

jednostek organizacyjnych Miasta (do końca marca 2020 r.). 

 

• Przygotowanie PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020 

 



W trakcie roku budżetowego Rada i Zarząd Osiedla prowadzili prace nad konstruowaniem 

projektu planu wydatków Osiedla św. Łazarz na rok 2020, który został przyjęty podczas 

sesji w dniu 14 sierpnia 2019 r.  

Jest to pierwszy samodzielnie przygotowany budżet w tej kadencji. Naszym priorytetem jest 

inwestycja w bezpieczeństwo i przestrzeń publiczną. Ponad 50% środków wolnych 

przekazujemy do ZDM oraz ZZM. Dzięki temu nasadzimy nową zieleń przyuliczną, zapewnimy 

utrzymanie placów zabaw, postawimy ławki i kosze na śmieci. Dzieci i młodzież będą mogły 

wziąć udział w warsztatach w ramach projektu „Włącz Łazarz”, pograć w hokeja na trawie, a w 

trakcie wakacji skorzystać z półkolonii letnich w szkołach. Same placówki oświatowe 

otrzymają ponad 350 tys. zł na remonty i modernizacje. Nie zapomnieliśmy także o seniorach 

oraz osobach z niepełnosprawnościami – dla nich zarezerwowaliśmy łącznie 34,5 tys. zł na 

zapewnienie wsparcia, integracji i aktywizacji. 

Dużą uwagę przywiązaliśmy do kultury oraz inicjatyw oddolnych. W Parku Wilsona odbędą się 

koncerty łazarskie, w Szkole Podstawowej nr 9 wystawa z okazji Nocy Muzeów, ciekawe 

wydarzenia zaoferuje także Inkubator Kultury Pireus i Po-Dzielnia. 31 grudnia tradycyjnie 

zobaczymy się na sylwestrze sąsiedzkim na skwerze Eki z Małeki. Ponadto 24 tys. zł 

przeznaczymy na granty na wydarzenia kulturalne – mogą być to pokazy filmowe, wystawy, 

czy warsztaty. W ciągu roku swoje pomysły na lokalne inicjatywy mieszkańcy będą mogli 

zrealizować dzięki funduszom z Centrum Inicjatyw Lokalnych, na które przeznaczymy 

32 tys. zł. 

Plan bud żetu na rok 2020 został skonsultowany z mieszka ńcami. W gablotach 

informacyjnych pojawiły się plakaty zachęcające do przesyłania swoich propozycji, 

zamieściliśmy również na ten temat post na naszym fanpage’u oraz Nieformalnej Grupie 

Łazarskiej. 

Oto przykładowe wnioski mieszkańców, które zostały uwzględnione: 

1. Monta ż ławek i nasadzenia drzew  – przeznaczymy 145 tys. zł na zagospodarowanie 
zielenią i małą architekturą pasów drogowych. 

2. Progi zwalniaj ące – przeznaczymy 60 tys. zł na zakup i montaż elementów 
poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (poduszki spowalniające ruch, 
słupki, stojaki rowerowe). 

3. Pokazy filmowe w Parku Wilsona  – przeznaczymy 24 tys. zł na konkurs grantowy na 
wydarzenia kulturalne na osiedlu. 

4. Dofinansowanie turnieju charytatywnego  – przeznaczymy 32 tys. zł na inicjatywy 
oddolne za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych. 



5. Separatory w celu ochrony korzeni drzew przed parko waniem  – przeznaczymy 60 
tys. zł na zakup i montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu 
drogowego (poduszki spowalniające ruch, słupki, stojaki rowerowe). 

6. Kosze na śmieci  – przeznaczymy 20 tys. zł na zakup i montaż koszy na śmieci. 

7. Naprawy zniszczonych elementów na placach zabaw  – przeznaczymy 110 tys. zł 
na rozbudowę i renowację placów zabaw, wraz z naprawą/wymianą małej architektury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Zapewnienie obiegu informacji pomi ędzy organami Osiedla a mieszka ńcami.  

Kontakt z mieszka ńcami:  

• dyżury członków Rady Osiedla dla mieszka ńców Łazarza: Radni spotykają się  
z mieszkańcami w każdą drugą środę miesiąca o godz. 18.00 w siedzibie Rady 
Osiedla św. Łazarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Wyspiańskiego 27; 

• sesje Rady Osiedla –  przeważane w każdą trzecią środę miesiąca w siedzibie Rady 
Osiedla lub innym miejscu dostępnym dla mieszkańców, o czym wcześniej 
informujemy; 

• druk gazetki osiedlowej : informujemy o najważniejszych wydarzeniach na terenie 
Osiedla, w minionym roku wydaliśmy 1. numer gazetki osiedlowej „Na Łazarskim 
Fyrtlu” w nakładzie 2,5 tys. egzemplarzy, który został rozdystrybuowany m.in.  
w instytucjach, szkołach, lokalach handlowych; 

• strona internetowa  Osiedla, która funkcjonuje pod adresem https://lazarz.poznan.pl/ 
zawiera bieżące informacje z działalności organów Osiedla oraz wydarzeń na osiedlu; 

• profil na portalu społecznościowym - https://www.facebook.com/ROLazarz/; 

• plakaty i ulotki informujące o najważniejszych wydarzeniach; 

• t ablice informacyjne zamontowane na terenie Osiedla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, w ramach współpracy z jednostkami miejskim i i mieszka ńcami, 
przedstawiciele Rady/Zarz ądu Osiedla wzi ęli udział w nast ępujących 
spotkaniach/imprezach : 

 

• cykl spotkań z policją i strażą miejską – „Bezpieczna dzielnica, bezpieczny 
mieszkaniec”; 

• debata społeczna z policją – UMP; 

• udział w Dniach Łazarza, w tym organizacja Menu Wolności w Parku Wilsona; 

• spotkania i konsultacje dot. projektu przebudowy ul. Kolejowej; 

• spotkania dot. remontu płyty Rynku Łazarskiego; 



• spotkania w ZDM w sprawie zgłoszonych uwag  
do projektu Strefy Płatnego Parkowania; 

• udział w konsultacjach dot. Strefy Płatnego Parkowania; 

• udział w spotkaniach i konsultacjach dot. przyszłości skweru Eki z Małeki; 

• spotkanie dotyczące przebiegu, organizacji oraz regulaminu konkursu "Zielony 
Poznań"/ UMP; 

• spotkania z Palmiarnią Poznańską m.in. w zakresie współpracy, regulaminu 
Parku Wilsona, planów i potrzeb remontowych dot. obiektów Palmiarni; 

• spotkania z WGN i BKPiRM w sprawie terenu przy ul. 
Łukaszewicza/Dmowskiego przeznaczonego na park kieszonkowy; 

• spotkanie z Zastępcą Prezydenta Panią Katarzyną Kierzek-Koperską w sprawie 
współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej; 

• spotkania z przedstawicielami jednostek miejskich i Zastępcą Prezydenta 
Panem Bartoszem Gussem w sprawie budowy krytej pływalni w Parku 

Kasprowicza. 

 

 



 

 

 

 

W imieniu Zarządu Osiedla pragnę podziękować całej Radzie za współpracę, zwłaszcza zaś 

osobom szczególnie zaangażowanym w skuteczne działania na rzecz naszego Osiedla.  

 

Poznań, dnia 19 lutego 2019 r.  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 

(-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XII/        /III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 19 lutego 2020 roku  
 

 

w sprawie zaopiniowania zamiaru sprzeda ży nieruchomo ści poło żonej przy 

ul. K. Potockiej.  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 oraz § 8 pkt. 4 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 zamiar sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. K. Potockiej. 

 

§ 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  zamiaru sprzeda ży nieruchomo ści poło żonej przy 

ul. K. Potockiej.  

 

 

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN-V.6840.1.14.2018 z 20 stycznia 

2020 r. oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Św. 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 uzasadnione. 

 
 
 
  

          Przewodnicząca  
Zarządu Osiedla Św. Łazarz 
 

          Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 
 

  
 



UCHWAŁA NR XII/      /III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków komisji konkurso wej programu 

„Centrum warte Poznania” na 2020 r. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 6 c 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 

Wyznacza się p. Klaudię Stecką jako kandydata na członka komisji konkursowej programu 

„Centrum warte Poznania”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w § 1. 

 

§ 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 wyznaczenia kandydatów na członków komisji konkurso wej programu 

„Centrum warte Poznania” na 2020 r. 

 

 

W związku z pismem Wydziału Kultury z 24 stycznia 2020 r. oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 c Statutu 

Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania poprzez zgłaszanie właściwym organom 

Miasta kandydatów – przedstawicieli Osiedla, na członków lub obserwatorów do komisji powołanych 

przez organy Miasta w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

                   
             

 
                                                                                                          Przewodnicząca  
                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 
 
                                                                                                       Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

                       
 
 

                            



UCHWAŁA NR XII/       /III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

w sprawie  wniosku do Miejskiego In żyniera Ruchu o wytyczenie przej ścia dla pieszych 

na skrzy żowaniu ulic Morawskiego i Kasprzaka. 

 

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. 
Wielk. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 
 
                                                                  

§ 1 

Wnioskuje się o wytyczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Morawskiego 

i Kasprzaka. 

 

§ 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 wytyczenie przej ścia dla pieszych 

na skrzy żowaniu ulic Morawskiego i Kasprzaka. 

 

 

Podjęcie uchwały jest zasadne z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

Częściowa realizacja projektu (zał. do uchwały) nie zapewnia poprawy bezpieczeństwa pieszych, 

dlatego projekt zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu powinien zostać zrealizowany w całości. 

 

W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt  5 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, 

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 XII/       /III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

w sprawie  wniosku do Zarz ądu Transportu Miejskiego o ustawienie wiaty przysta nkowej 

na ul. Berwi 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. 
Wielk. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 
 
                                                                  

§ 1 

Wnioskuje się o ustawienie wiaty przystankowej na ul. Berwińskiego przy przystanku linii 

autobusowej nr 145. 

 

§ 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 Zarz ądu Transportu Miejskiego o ustawienie wiaty przysta nkowej 

na ul. Berwi ńskiego. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz postanowiła wspomóc starania dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 26, 

która w związku z licznymi uwagami zgłaszanymi przez rodziców, zawnioskowała do Zarządu 

Transportu Miejskiego o ustawienie wiaty przystankowej na ul. Berwińskiego przy przystanku linii 

autobusowej nr 145. 

 

Umieszczenie wiaty w w/w miejscu z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczniów, 

ale i również do poprawy komfortu pozostałych podróżujących linią nr 145. 

 

W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt  5 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, 

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 XII/ /III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 19 lutego 2020 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 diety za stycze ń-luty 2020  r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1. Badzińska Sylwia 400,00 zł 

2. Ellmann Joanna 400,00 zł 

3. Janowski Andrzej 400,00 zł 

4. Kosiedowski Wojciech 300,00 zł 

5. Koszal Dorota 50,00 zł 

6. Kowalczyk Paweł 50,00 zł 

7. Krupa Dawid 300,00 zł 

8. Łukarska Janina 50,00 zł 

9. Marciniak Damian 200,00 zł 

10. Michalak-Pietkiewicz Agnieszka 400,00 zł 

11. Modrzyński Roman 400,00 zł 

12. Naradowski Tomasz 300,00 zł 

13. Nowak Maciej 200,00 zł 

14. Pakuła Marcin 300,00 zł 

15. Pawelczyk Szymon 300,00 zł 



16. Skurzyński Jakub 100,00 zł 

17. Smirnow Amadeusz 200,00 zł 

18. Stecka Klaudia 300,00 zł 

19. Szeszuła Beata 400,00 zł 

 



§ 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 diet dla członków organów Osiedla.  

 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za stycze ń-luty 2020  r., zgodnie 

z poniższym zestawieniem: 

1. Sylwia Badzińska - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

2. Joanna Ellmann - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

3. Andrzej Janowski - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla, przygotowania 

i przeprowadzenia sesji oraz zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

4. Wojciech Kosiedowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

5. Dorota Koszal - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

6. Paweł Kowalczyk - z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów 

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

7. Dawid Krupa - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

8. Janina Łukarska - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

9. Damian Marciniak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

10. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla, 

przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu oraz zwrotu kosztów związanych 

z realizacją zadań Osiedla; 

11. Roman Modrzyński - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

12. Tomasz Naradowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

13. Maciej Nowak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

14. Marcin Pakuła - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

15. Szymon Pawelczyk - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

16. Jakub Skurzyński - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

17. Amadeusz Smirnow - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

18. Klaudia Stecka - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 



19. Szeszuła Beata - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Św. Łazarz 

 

Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

 

 
 


