
Data wpływu: 17.09.20 

 

UCHWAŁA NR XVII/107/III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 16 wrze śnia 2020 r.  

 

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organiza cyjnycho 

dokonaniezmian 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 

dla osiedli, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta środków nierozdysponowanych w wysokości 550 zł na zadanie 

„Podsumowanie konkursu Zielony Poznań”. 

§ 2 

Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Wydawnictwa Miejskiego środków 

nierozdysponowanych w wysokości 2523 zł na zadanie „Zakup materiałów promocyjnych dla 

mieszkańców”. 

§ 3 

Wnioskuje się oprzeniesienie środków finansowych w wysokości 1 000 zł ujętych w planie 

finansowym Przedszkola nr 89 z zadania „Zakup nagród i organizacja konkursu tańca” na 

zadanie „Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia”. 

 

 

 

§ 4 



Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

§ 5 

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.  

 

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 XVII/108/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 wrze śnia 2020 roku 

 

w sprawieustalenia listy priorytetów w zakresie prac remonto wych miejskich 

chodników oraz dróg wewn ętrznych i gminnych na 2021 r.  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 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)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 dla osiedli, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2021 r.: 

1. remont chodnika na ul. Małeckiego, na odcinku od ul. Gąsiorowskich do ul. Strusia, 

(strona wschodnia). 

2. remont chodnika na ul. Limanowskiego, na odcinku od ul. Drużbackiej do 

ul. Jarochowskiego (strona południowa). 

3. remont chodnika na ul. Wyspiańskiego, na odcinku od ul. Matejki do ul. Głogowskiej 

(strona północna). 

 

§ 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 sprawieustalenia listy priorytetów w zakresie prac remonto wych miejskich 

chodników oraz dróg wewn ętrznych i gminnych na 2020 r. 

 

W związku z § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada po rozeznaniu 

potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne ustala z właściwą jednostką 

organizacyjną listę prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych, 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 
 
Przewodnicząca  

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                        (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

  



UCHWAŁA NR XVII/109/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 wrze śnia 2020 roku 

 

w sprawiezaopiniowania zmiany trasy linii nr 193.  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 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 zmianę trasy linii nr 193. 

 

§ 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 zmiany trasy linii nr 193. 

 

W związku z pismem Zarządu Transportu Miejskiego nr ZTM.TU.0714.2.24.2020z dnia 2 września 

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 VII/110/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 16 wrze śnia 2020 r. 

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta  Poznania 

o zabezpieczenie w bud żecie Miasta Poznania na rok 2021 środków 

finansowych na opracowanie projektu wykonawczego pr zebudowy skweru 

Eki z Małeki. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 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. 

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

 

§ 1 

Wnioskuje się o zabezpieczenie w budżecie Miasta Poznania na rok 2021 środków 

finansowych na opracowanie projektu wykonawczego przebudowy skweru Eki z Małeki. 

§ 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 i Rady Miasta  Poznania 

o zabezpieczenie w bud żecie Miasta Poznania na rok 2021 środków 

finansowych na opracowanie projektu wykonawczego pr zebudowy skweru 

Eki z Małeki. 

 
Rada Osiedla Św. Łazarz wnioskuje o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowy skweru Eki z Małeki. Opracowana już została koncepcja przygotowana 

w oparciu o uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych. Zakładaona przede 

wszystkim zwiększenie powierzchni terenów zielonych i ograniczenie ruchu samochodowego wokół 

skweru. Celem przebudowy skweru jest udostępnienie go mieszkańcom, poprzez stworzenie nowych 

miejsc wypoczynku – na skwerze pojawią się ławki, na których będzie można przysiąść, co jest 

szczególnie istotne dla osób starszych i niepełnosprawnych, oraz trwające już aktywizowanie skweru,  

na którym organizowane są festyny osiedlowe czy sylwester. 

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

stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wnioskowanie o ujęcie 

w budżecie Miasta zadań dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 
 

Przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

           (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

  



 

UCHWAŁA NR XVII/111/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 wrze śnia 2020 roku  
 

w sprawiewniosku do Zarz ądu Dróg Miejskich o regulacj ę sygnalizacji świetlnej na 

terenie Osiedla Św. Łazarz. 

 
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 regulację sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków 

poruszania się pieszo na następujących skrzyżowaniach: 

1. ul. Grunwaldzka/Wojskowa 

2. ul. Grunwaldzka/Matejki 

3. ul. Roosevelta – przy przystanku tramwajowym Most Dworcowy. 

4. ul. Hetmańska/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 sprawiewniosku do Zarz ądu Dróg Miejskich o regulacj ę sygnalizacji świetlnej na 

terenie Osiedla Św. Łazarz. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz uznaje za zasadną regulację sygnalizacji świetlnej na następujących 

skrzyżowaniach: 

1. ul. Grunwaldzka/Wojskowa 

2. ul. Grunwaldzka/Matejki 

3. ul. Roosevelta – przy przystanku tramwajowym Most Dworcowy 

4. ul. Hetmańska/Kasprzaka 

 

Korekta obecnego ustawienia świateł jest niezbędna w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz 

dostosowania ich do potrzeb użytkowników, zwłaszcza osób starszych. Obecnie przejście przez ulicę 

przy jednym cyklu świateł jest utrudnione. Wymusza to oczekiwanie w połowie drogi. Przy dużym 

natężeniu ruchu pieszych, w tym pieszych prowadzących rowery (tam, gdzie brak przejazdu dla 

rowerów) dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.  

Z uwagi na powyższe konieczne jest wprowadzenie zmian, poprawiających płynność i skracających 

czas przejścia w ww. miejscach. 

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 uzasadnione. 

 
 
 

Przewodnicząca 

   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

           (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 



UCHWAŁA NR XVII/112/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 wrze śnia 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 wrzesie ń 2020 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     250,00 zł 

2) Ellmann Joanna     250,00 zł 

3) Janowski Andrzej     250,00 zł 

4) Kosiedowski Wojciech    150,00 zł 

5) Kowalczyk Paweł       50,00 zł 

6) Krupa Dawid     200,00 zł 

7) Łukarska Janina       50,00 zł 

8) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   250,00 zł 

9) Modrzyński Roman    550,00 zł 

10) Naradowski Tomasz    100,00 zł 

11) Nowak Maciej     100,00 zł 

12) Pakuła Marcin     150,00 zł 

13) Pawelczyk Szymon    150,00 zł 

14) Skurzyński Jakub     150,00 zł 

15) Smirnow Amadeusz    150,00 zł 

16) Stecka Klaudia     150,00 zł 

17) Szeszuła Beata     300,00 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 wrzesie ń 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) Paweł Kowalczyk - z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów 

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

6) Dawid Krupa - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

7) Janina Łukarska - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

8) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla, 

przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu oraz zwrotu kosztów związanych 

z realizacją zadań Osiedla; 

9) Roman Modrzyński - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

10) Tomasz Naradowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

11) Maciej Nowak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

12) Marcin Pakuła - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

13) Szymon Pawelczyk - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

14) Jakub Skurzyński - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

15) Amadeusz Smirnow - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

16) Klaudia Stecka - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

17) 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 

 

 

 

 

 

 

  



UCHWAŁA NR XVII/113/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 wrze śnia 2020 r. 

 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych w ramach 

Poznańskiego Bud żetu Obywatelskiego. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 13 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 

Na okres kadencji Rady, wyznacza się p. Damiana Marciniaka, na przedstawiciela Osiedla 

do wprowadzania danych do serwisu elektronicznego Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobie wymienionej w ust. 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 przedstawiciela do wprowadzania danych w ramach 

Poznańskiego Bud żetu Obywatelskiego. 

 

W związku z pismem Gabinetu Prezydenta nr Prd-IV.3020.17.2020z dnia 15 września 2020 r. oraz 

w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 13 Statutu Osiedla stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania 

w szczególności poprzez współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla 

zmierzających do poprawy warunków ich życia, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 

 

 Przewodnicząca  

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                    (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

 
 

 

 

 


