
Data wpływu: 30.10.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR XVIII/114/III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 21 pa ździernika 2020 r.  

 

w sprawie wniosku do placówek o światowycho 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 

1. Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2 000 zł, przekazanych 

przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 9 z zadania 

„Dofinansowanie kolonii letnich” na zadanie „Zakup wyposażenia”. 

2. Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 800 zł, przekazanych 

przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 9 z zadania „Zakup 

nagród i organizacja konkursów” na zadanie „ Zakup wyposażenia”. 

3. Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2 500 zł, przekazanych 

przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 9 z zadania „Noc 

Muzeów na Łazarzu” na zadanie „Quest Łazarski”. 

§ 2 

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 1 000 zł, przekazanych 

przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 51 z zadania „Zakup nagród 

i organizacja przedszkolnego festiwalu piosenki” na zadanie „Zakup pomocy dydaktycznych 

i wyposażenia”. 

§ 3 

Wnioskuje się oprzeniesienie środków finansowych w wysokości 2 000 zł ujętych w planie 

finansowym Szkoły Podstawowej nr 77 z zadania „Dofinansowanie kolonii letnich” na 

zadanie „Zakup sprzętu komputerowego”. 



 

§ 4 

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2 000 zł, przekazanych 

przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 z zadania 

„Dofinansowanie kolonii letnich” na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego”. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

§ 6 

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 placówek o światowych o dokonanie zmian w planach 

finansowych na 2020 rok.  

 

Zmiany w planie wydatków Osiedla podyktowane są wnioskami dyrekcji placówek oświatowych, 

które nie są w stanie wykonać przekazanych do realizacji zadań, ze względu na obecną sytuację 

epidemiologiczną.  

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 XVIII/115/III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 21 pa ździernika 2020 r.  

 

w sprawie wyra żenia zgody na zmian ę przeznaczenia środków celowychnaliczonych 

dla Osiedla, uj ętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 n a 

2020 rok. 

  

Na podstawie § 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. Wielk. z 2010 r. 

Nr 231, poz. 4278) oraz  § 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. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych 

dla osiedli, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie i wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia 

środkówcelowychnaliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowymSzkoły Podstawowej 

nr 33 na 2020 rok, w wysokości 25 000 zł, z zadania „Remont sanitariatów – II etap budynek 

C”, na zadanie „Remont pomieszczeń szkolnych oraz urządzeń rekreacyjnych znajdujących 

się na terenie placówki”. 

 

§ 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 wyra żenia zgody na zmian ę przeznaczenia środków celowychnaliczonych 

dla Osiedla, uj ętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 n a 

2020 rok. 

 

O wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia środkówcelowych naliczonych dla Osiedla, ujętych 

w planie finansowym SzkołyPodstawowej nr 33na 2020 rok, poprosił dyrektorplacówki. 

 

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. 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. 

 

W związku z powyższym oraz  § 9 ust. 1 pkt 9Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącymi, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę 

Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 Przewodnicząca  

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                         (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

  



UCHWAŁA NR XVIII/116/III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 21 pa ździernika 2020 r.  

 

w sprawie  zmiany projektu planu wydatków na 2021 r. 

 

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt. 2 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia  

31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu OsiedlaŚw. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 

231, poz. 4278), w związku z § 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 

W załączniku do uchwały nr XVI/101/III/2020 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 26 sierpnia 

2020 r. zmienia się nazwę zadania „Zagospodarowanie i utrzymanie małej architektury 

i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla” na „Zagospodarowanie zieleni zgodnie 

z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie 

Osiedla”. 

§ 2 

W załączniku do uchwały nr XVI/101/III/2020 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 26 sierpnia 

2020 r. zmienia się realizatora zadania „Podsumowanie konkursu Zielony Poznań” 

z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na Wydział Działalności 

Gospodarczej i Rolnictwa. 

§ 3 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 130 000 zł przeznacza się  na zadanie „Zielony 

Park na Dolnym Łazarzu – zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu 

zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza w Poznaniu”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

 

 

 

 

 



§ 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 sprawiezmiany projektu planu wydatków na 2021 r. 

 

W związku z naliczeniem środków wolnych na 2021 r. oraz na podstawie § 28 ust. 3 pkt. 2 Statutu 

Osiedla  Św. Łazarz, w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 i § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 IX/126/VIII/2019 Rady 

Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami wolnymi, 

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia oraz przekazywanie 

zadań do realizacji właściwym wydziałom lub jednostkom organizacyjnym Miasta, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 

 

 

                                                                                                          Przewodnicząca  

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                      (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 

 

  



 

UCHWAŁA NR XVIII/117/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 21 pa ździernika 2020 roku 

 

w sprawiezaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie zasi ęgu 

nazwy parku Jana Kasprowicza.  

 
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 negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasięgu nazwy parku 

Jana Kasprowicza. 

 

§ 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 uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie zasi ęgu 

nazwy parku Jana Kasprowicza. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz nie wyraża zgody na proponowany w projekcie uchwały Rady Miasta 

Poznania zasięg nazwy parku Jana Kasprowicza. Uważamy, że obszar parku Kasprowicza powinien 

zostać zwiększony o co najmniej części działek nr 20/90, 20/91, 20/31 i 20/33, obejmujących 

użytkowany teren od strony ul. Chociszewskiego i parkingów przy ul. Reymonta oraz teren obecnie 

ogrodzony, a także teren Stadionu Energetyka i działki nr 23, 25, położone od strony 

ul. Jarochowskiego, stanowiące funkcjonalną część parku. 

Zgodnie z uchwałą nr  X/66/III/2019 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 18 grudnia 2019 rokuw 

sprawiezaopiniowania koncepcji budowy krytej pływalni w Parku Kasprowicza, obszar parku powinien 

zostać poszerzony o tereny, na których była planowana inwestycja. Tereny te, są traktowane przez 

mieszkańców jako park, mieszkańcy korzystają z nich, co widać po szerokich, wydeptanych 

ścieżkach. Należy zagospodarować i uporządkować te miejsca maksymalnie zachowując istniejącą 

zieleń. 

Należy zauważyć, że cały obszar znajdujący się w granicach ulic Reymonta, Wyspiańskiego, 

Jarochowskiego i Chociszewskiego jest przez mieszkańców Łazarza traktowany jako park Jana 

Kasprowicza.  Dla takiego obszaru został wywołany plan miejscowy oraz wielokrotnie prowadzono 

konsultacje dot. zagospodarowania parku. 

Ponadto w marcu bieżącego roku, Miasto publicznie zaprezentowało całościową koncepcję 

zagospodarowania parku Jana Kasprowicza, której zasięg jest inny niż proponowany przez GEOPOZ. 

Wyznaczenie proponowanego zasięgu parku Jana Kasprowicza jest w naszej opinii jednoznaczne ze 

zgodą na jego zmniejszenie, na co stanowczo się nie zgadzamy.   

W związku z powyższym uważamy, że w pierwszej kolejności należy przekazać części działek 

nr 20/90, 20/91, 20/31 i 20/33z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji do Zarządu Zieleni Miejskiej 

i udostępnić je mieszkańcom, dopiero wtedy będzie można jednoznacznie określić granice parku. 

 



 



 

 

W związku z powyższym oraz pismem Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ nr ZG-

GNN.5031.13.2020 z dnia 21 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 XVIII/118/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 21 pa ździernika 2020 roku 

 

w sprawiezaopiniowania sprzeda ży alkoholu w lokalu u żytkowym poło żonym 

w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22.  

 
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 sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym położonym w budynku przy 

ul. Grunwaldzkiej 22. 

 

§ 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 sprzeda ży alkoholu w lokalu u żytkowym poło żonym 

w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22. 

 

W związku z pismem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych nr DLU.431.1190.2020 z dnia 

28 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 XVIII/119/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 21 pa ździernika 2020 roku  
 

w sprawiewniosku do Prezydenta Miasta Poznania o likwidacj ę lokalizacji postoju 

taksówek przy ul. Niecałej. 

 
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 likwidację lokalizacji postoju taksówek przy ul. Niecałej. 

§ 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 Prezydenta Miasta Poznania o likwidacj ę lokalizacji postoju 

taksówek przy ul. Niecałej. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz wnioskuje o likwidację postoju taksówek zlokalizowanego przy ulicy 

Niecałej. Jednocześnie sugerujemy przeniesienie postoju np. na ulicę Obozową lub w inną lokalizację. 

 

Na ulicy Niecałej funkcjonuje postój taksówek, który realnie wpływa na obniżenie dostępnych miejsc 

parkingowych (aktualnie to cztery miejsca - przy faktycznej średniej zajętości pomiędzy brakiem 

taksówek na postoju a maksymalnie jedną).  

 

Proponowana lokalizacja postoju taksówek na ulicy Obozowej przez swoje położenie jest bardzo 

zbliżona do ulicy Niecałej: 

● podobna bliskość do Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego 

● możliwość oddalenia się w dowolną część miasta 

● podobna odległość od szpitala 

● ponadto nie koliduje z dużo rzadszą zabudową mieszkaniową utrudniając parkowanie 

mieszkańcom. 

 

W sąsiedztwie proponowanej lokalizacji postoju taksówek - na ulicy Obozowej - mieści się Zakład 

Opieki Zdrowotnej - Wielkopolskie Centrum Neurologii Dzieci i Młodzieży co jest dodatkowym plusem 

tejże lokalizacji. 

 

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 XVIII/120/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 21 pa ździernika 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 październik 2020  r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     300,00 zł 

2) Ellmann Joanna     100,00 zł 

3) Hoffmann Agnieszka      50,00 zł 

4) Janowski Andrzej     200,00 zł 

5) Kosiedowski Wojciech    100,00 zł 

6) Koszal Dorota       50,00 zł 

7) Kowalczyk Paweł       50,00 zł 

8) Krupa Dawid     300,00 zł 

9) Łukarska Janina       50,00 zł 

10) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   200,00 zł 

11) Modrzyński Roman    200,00 zł 

12) Naradowski Tomasz    100,00 zł 

13) Nowak Maciej     100,00 zł 

14) Pakuła Marcin     150,00 zł 

15) Pawelczyk Szymon    500,00 zł 

16) Skurzyński Jakub     100,00 zł 

17) Smirnow Amadeusz    100,00 zł 

18) Stecka Klaudia     100,00 zł 

19) Szeszuła Beata     200,00 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 październik 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) Agnieszka Hoffmann - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

4) Andrzej Janowski - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla, przygotowania 

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

5) Wojciech Kosiedowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

6) Dorota Koszal - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

7) Paweł Kowalczyk - z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów 

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

9) Janina Łukarska - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


