
Data wpływu: 18.12.20 

 

UCHWAŁA NR XX/126/III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 15 grudnia 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 

Wnioskuje się o przeniesienie realizacji zadania „Utrzymanie boiska i pl. zabaw przy 

ul. Dmowskiego”, kwota 20 000 zł, przekazanego przez Osiedle, ujętego w planie 

finansowym Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta do Zarządu Zieleni 

Miejskiej. 

§ 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 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 XX/127/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 grudnia 2020 roku  
 

w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu sesji Rady oraz har monogramu 

dyżurów radnych osiedlowych w roku 2021. 

 
Na podstawie § 24 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. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 

4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujący ramowy harmonogram sesji Rady Osiedla w roku 2021 r.: 

1) 20 stycznia 
2) 24 luty 
3) 24 marca 
4) 21 kwietnia 
5) 26 maja 
6) 23 czerwca 
7) 21 lipca 
8) 25 sierpnia 
9) 29 września 
10) 27 października 
11) 24 listopada 
12) 15 grudnia  

 

§ 2 

Ustala się następujący ramowy harmonogram spotkań z mieszkańcami w 2021 r.: 

1) 13 stycznia 
2) 17 luty 
3) 17 marca 
4) 14 kwietnia 
5) 19 maja 
6) 16 czerwca 
7) 14 lipca 
8) 18 sierpnia 
9) 22 września 
10) 20 października 
11) 17 listopada 
12)  8 grudnia 

  



§ 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 ustalenia ramowego harmonogramu sesji Rady oraz har monogramu 

dyżurów radnych osiedlowych w roku 2021. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz ustala ramowy harmonogram sesji Rady i dyżurów radnych 

osiedlowych,które mogą ulec zmianie. W przypadku obowiązywania obostrzeń związanych z covid-19 

sesje będą odbywały się w trybie zdalnym (lub w miarę możliwości hybrydowym). Natomiast  w 

związku z ograniczonym dostępem do siedziby rady, tradycyjne dyżury mogą zostać odwołane. W  

takich sytuacjach kontakt z mieszkańcami będzie odbywał się za pośrednictwem mediów 

społecznościowych,  poczty e-mail, telefonicznie lub w formie zdalnej. 

 

W związku z § 24 ust. 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada obraduje podczas sesji 

zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał 

oraz w celu usprawnienia pracy rady i radnych osiedlowych, podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

 

 
 
 

Przewodnicząca  

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

  



UCHWAŁA NR XX/128/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 grudnia 2020 roku 

 

w sprawiezaopiniowania koncepcji budowy ul. Dolna Głogowska.  

 
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 

1. Opiniuje się pozytywnie wariant II koncepcji budowy ul. Dolna Głogowska. 

2. Uwagi do wariantu II koncepcji budowy ul. Dolna Głogowska, stanowią załącznik do 

uchwały. 

§ 2 

Opiniuje się negatywnie wariant I koncepcji budowy ul. Dolna Głogowska. 

 

§ 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 sprawiezaopiniowania koncepcji budowy ul. Dolna Głogowska.  

 

W związku z pismem firmy DROMOST nr TW/DR/478/20 z dnia 12 listopada 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 

 

  



Załącznik do uchwały 

Nr XX/128/III/2020 

Rady Osiedla Św. Łazarz  

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz pozytywnie opiniuje wariant nr 2 przedstawionej koncepcji, z ul. Dolną 
Głogowską jako drogą z jednym pasem ruchu w każdą stronę, z poszerzeniami przy skrzyżowaniach 
oraz z tramwajem do ul. Hetmańskiej. Taki układ drogowy pozwoli odciążyć ul. Głogowską. 

Za nieuzasadnione uznajemy budowanie ul. Dolnej Głogowskiej w standardzie drogi o dwóch pasach 
ruchu w każdą stronę. Droga w takim standardzie będzie wtłaczać ruch samochodowy do centrum, do 
I ramy komunikacyjnej.  

 

Przy projektowaniu prosimy o uwzględnienie następujących uwag: 

• układ drogowy nie może powodować wzmożenia tranzytu po wewnętrznych ulicach osiedla. 
W tym kontekście za niezasadne uznajemy umożliwienie dojazdu na wprost z ul. Małeckiego 
na ul. Zachodnią - do dworca PKP i stamtąd w stronę centrum. 
  

• obsługa dworca powinna odbywać się wyłącznie z ul. Dolnej Głogowskiej i Głogowskiej.  
Ul. Małeckiego na odcinku od ul. Dolnej Głogowskiej do ul. Gąsiorowskich powinna być 
jednokierunkowa. Wyjazd z ul. Małeckiego powinien odbywać się tylko w lewo lub w prawo (w 
ul. Dolną Głogowską), bez możliwości przejazdu na wprost dla ruchu kołowego. Można też 
przeanalizować odwrócenie kierunku ruchu na tym odcinku ul. Małeckiego.  

 

W odniesieniu do zaprezentowanych rozwiązań rowerowych, Rada Osiedla składa następujące uwagi: 

• droga rowerowa po zachodniej stronie ul. Głogowskiej powinna być projektowana 
w standardzie drogi dwukierunkowej (min. 2 m szerokości). Takie parametry należy zachować 
co najmniej do przejazdu rowerowego na wysokości ul. Dolnej Głogowskiej. Postulujemy 
jednak, aby standard drogi dwukierunkowej zachować w całym zakresie opracowania (do ul. 
Śniadeckich).  
 

• w projekcie należy uwzględnić drogę rowerową po północnej stronie ul. Dolnej Głogowskiej, 
między wyjazdem z tunelu pod torami (7 KD-Z) a ul. Zachodnią (1KDW).  
 

• w projekcie należy uwzględnić także drogę rowerową po zachodniej stronie ul. Kolejowej, 
między ul. K. Potockiej a ul. Hetmańską. 

 

 

 

 

 

  



UCHWAŁA NR XX/129/III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 grudnia 2020 roku  
 

w sprawiewniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wprowadzeni e kar za niszczenie 

zieleni na terenie inwestycji prowadzonych przez Mi asto Pozna ń. 

 
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 wprowadzenie kar za niszczenie zieleni na terenie inwestycji prowadzonych 

przez Miasto Poznań. 

§ 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 wprowadzeni e kar za niszczenie 

zieleni na terenie inwestycji prowadzonych przez Mi asto Pozna ń. 

 

W związku z licznymi sytuacjami niestosowania się do projektu zieleni w czasie przebudowy 

ul. Jarochowskiego wnioskujemy do Prezydenta Miasta o ujęcie w umowach, zawieranych 

z wykonawcami przy kolejnych inwestycjach prowadzonych przez Miasto Poznań, kar finansowych za 

zniszczenie zastanej zieleni, w tym gruntów, na terenie inwestycji. Dodatkowo wnioskujemy także 

o wpisanie takich samych kar dla inspektorów nadzoru oraz inżynierów kontraktu. Takimi zapisami 

powinna zostać objęta szczególnie inwestycja planowana na ul. Kolejowa, której przebudowa ma się 

rozpocząć w przyszłym roku, gdzie rosną ok. 100-letnie, bardzo cenione przez mieszkańców dorodne 

drzewa. 

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 

 

 

 

 


