
Data wpływu: 16.07.20 

 

UCHWAŁA NR XV/95/III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 15 lipca 2020 r.  

 

w sprawie ustalenia listy zada ń remontowych w placówkach o światowych na 2021 r.  

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 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 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a 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 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  

w placówkach oświatowych do realizacji w 2020 r.: 

1) Przedszkole nr 25 – „Remont podłóg w salach dydaktycznych” – kwota 20 000 zł; 

2) Przedszkole nr 32 – „Remont sal dydaktycznych” – kwota 25 000 zł; 

3) Przedszkole nr 39 – „Wymiana instalacji elektrycznej w bloku żywieniowym” – kwota 

15 000 zł; 

4) Przedszkole nr 44 – „Remont tarasu” – kwota 10 000 zł; 

5) Przedszkole nr 48 – „Remont podłóg w salach dydaktycznych” – kwota 25 000 zł; 

6) Przedszkole nr 51 – „Wymiana klimatyzatorów” – kwota 14 000 zł; 

7) Przedszkole nr 89 – „Remont schodów” – kwota 20 000 zł; 

8) Przedszkole nr 90 – „Wymiana wykładziny podłogowej na holu I piętra” – kwota 

25 000 zł; 

9) Szkoła Podstawowa nr 33 – „Remont pomieszczeń szkolnych wraz z instalacjami” – 

kwota 42 784 zł; 

10) Szkoła Podstawowa nr 69 – „Remont dachu z wymianą rynien i naprawą kominów” – 

kwota 40 000 zł; 

11) Szkoła Podstawowa nr 9 – „Remont ciągów komunikacyjnych” – kwota 40 000 zł; 

12) Szkoła Podstawowa nr 26 – „Wymiana stolarki okiennej” – kwota 40 000 zł; 

13) Szkoła Podstawowa nr 77 – „Remont sali dydaktycznej” – kwota 30 600 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 OSIEDLAŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie ustalenia listy zada ń remontowych w placówkach o światowych na 2021 r.  

 

 

W związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada po rozeznaniu 

potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala listę zadań do realizacji w zakresie 

prac remontowych w miejskich szkołach podstawowych i przedszkolach, a także § 2 ust. 2 pkt 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 celowymi przeznaczonymi na realizację zadań 

powierzonych osiedlom, co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich 

przeznaczenia, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

                                                                                             Zastępca Przewodniczącej 

     Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Sylwia Badzińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UCHWAŁA NR XV/96/III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 15 lipca 2020 r.  

 

 

w sprawie przyst ąpienia do konkursu na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych 

jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2021 rok . 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 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) w związku z § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b 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 

1. Przystępuje się do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek 

pomocniczych Miasta - osiedli na 2021 rok na realizację zadania pn:„Zielony Park na 

Dolnym Łazarzu – zagospodarowanie zieleni ą i mał ą architektur ą terenu 

zlokalizowanego w obr ębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza w Poznaniu ”. 

2. Wkład własny Osiedla wynosić będzie 130 000 zł i zostanie zabezpieczony w projekcie 

projekcie planu wydatków na 2021 rok. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 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 przyst ąpienia do konkursu na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych 

jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2021 rok . 

 

 

W związku z  planowanym zgłoszeniem do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

jednostek pomocniczych Miasta – osiedli, zadania pod nazwą: Zielony Park na Dolnym Łazarzu  - 

zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego 

i Łukaszewicza w Poznaniu, przekazujemy na ww. zadanie kwotę 130.000,00 zł, ze środków Osiedla 

naliczonych na rok 2021. 

 

Celem projektu jest rewaloryzacja terenu w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza polegająca na 

uporządkowaniu terenu, kompleksowej rekultywacji zieleni oraz zagospodarowaniem małą 

architekturą wraz z jego oświetleniem. Niewykorzystany  dotąd teren może stać się cenną dla 

mieszkańców enklawą zieleni na Dolnym Łazarzu. 

 

Mają na uwadze powyższe, zgodnie z  § 2 ust. 2 pkt 3, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały 

Nr LXXVI/1124/V/2010  Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że Osiedle 

gospodaruje środkami poprzez podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do konkursu na 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zgłaszanie wniosków, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

 

 

                                                                                            Zastępca Przewodniczącej 

                                                                                                   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

           (-) Sylwia Badzińska 

 

  



UCHWAŁA NR XV/97/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

 

w sprawie  wniosku do Rady Miasta Poznania o likwidacj ę Rejonu Targowe. 

 

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 do Rady Miasta Poznania o likwidację Rejonu Targowe. 

§ 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 Rady Miasta Poznania o likwidacj ę Rejonu Targowe. 

 

Rejon Targowe został utworzony jako jednostka niższego rzędu na terenie Osiedla św. Łazarz 

zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz.  

Rejon Targowe znajdujący się w obrębie ulic: Bukowska-Grunwaldzka-Dworcowa-Głogowska-

Berwińskiego-Matejki-Siemieradzkiego-Ułańska-Wyspiańskiego-Przybyszewskiego stanowi obecnie 

integralną część Osiedla Św. Łazarz. Wyodrębniony rejon ma obecnie znaczenie wyłącznie 

historyczne. Jego istnienie nie ma uzasadnienia przestrzennego (np. granica rejonu rozdziela 

zabytkowy kwartał zabudowy Johow-Gelände) ani społecznego, gdyż mieszkańcy ww. obszaru 

identyfikują się z Osiedlem św. Łazarz. Ponadto Rada Osiedla św. Łazarz podejmuje uchwały i tworzy 

budżet dla całego obszaru osiedla. 

 
 
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. 

 

                                                                                            Zastępca Przewodniczącej 

                                                                                                   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                               (-) Sylwia Badzińska 

 

  



UCHWAŁA NR XV/98/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 lipca 2020 roku 

 

w sprawiezaopiniowania projektu zagospodarowania przedogródk ów na ul. Zał ęże. 

 
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 projekt zagospodarowania przedogródków na ul. Załęże. 

§ 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 sprawiezaopiniowania projektu zagospodarowania przedogródk ów na ul. Zał ęże. 

 

W związku z pismem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta nr KPRM-

III.062.1.4.2020z 6 lipca 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. 

 

 

 

 

                                                                                           Zastępca Przewodniczącej 

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Sylwia Badzińska 

  



UCHWAŁA NR XV/99/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wł ączenie zamkni ętego terenu 

Przedszkola nr 32 znajduj ącego si ę na terenie parku do Parku Kasprowicza. 

 

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 włączenie zamkniętego. nieużywanego terenu Przedszkola nr 32 

znajdującego się na terenie parku do Parku Kasprowicza i udostępnienie go mieszkańcom. 

§ 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 wł ączenie zamkni ętego terenu 

Przedszkola nr 32 znajduj ącego si ę na terenie parku do Parku 

Kasprowicza. 

 

W Parku Kasprowicza, naprzeciw Przedszkola nr 32, znajduje się stary, nieczynny plac zabaw. 

Teren jest ogrodzony płotem i niedostępny dla mieszkańców. Nie jest też wykorzystywany przez 

przedszkole, które posiada swój ogród z placem zabaw na tyłach przedszkola. Zasadne jest zdjęcie 

ogrodzeń i udostępnienie tego terenu mieszkańcom oraz włączenie go do Parku Kasprowicza. Jest to 

też zgodne z zaprezentowaną w bieżącym roku przez Miasto Poznań koncepcją kompleksowego 

zagospodarowania Parku Kasprowicza, przygotowaną przez CDF Architekci. Koncepcja przewiduje 

włączenie tego terenu do parku. 

 
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. 

 

                                                                                            Zastępca Przewodniczącej 

                                                                                                   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Sylwia Badzińska 

  



UCHWAŁA NR XV/100/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

 

w sprawie  wniosku do Zarz ądu Dróg Miejskich o udost ępnienie terenu parkingu od 

strony ul. Reymonta mieszka ńcom posiadaj ącym abonament mieszka ńca 

Strefy Płatnego Parkowania po jej uruchomieniu. 

 

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 do Zarządu Dróg Miejskich o przejęcie terenu nieczynnego parkingu przy 

ul. Reymonta w Poznaniu, na tyłach Parku Kasprowicza, i zorganizowanie na nim parkingu 

dla mieszkańców dysponujących abonamentem mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania 

na Łazarzu - po uruchomieniu SPP. 

§ 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 Dróg Miejskich o udost ępnienie terenu parkingu od 

strony ul. Reymonta mieszka ńcom posiadaj ącym abonament mieszka ńca 

Strefy Płatnego Parkowania po jej uruchomieniu. 

 

Przy ul. Reymonta znajduje się nieczynny parking na ok. 100 aut, zlokalizowany bezpośrednio przy 

działającym parkingu buforowym. W ocenie Rady Osiedla Św. Łazarz zasadne jest udostępnienie tego 

parkingu mieszkańcom po utworzeniu Strefy Płatnego Parkowania. Miejsca parkingowe powinny być 

dostępne wyłącznie dla mieszkańców posiadających abonament mieszkańca SPP na Łazarzu - na 

podobnych zasadach, na jakich mieszkańcom Starego Miasta udostępniane są miejsca parkingowe 

na parkingu buforowym przy ul. Chwaliszewo. 

 
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. 

 

                                                                                                    Zastępca Przewodniczącej 

                                                                                                   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Sylwia Badzińska 

 

 

 

 

 

 


