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UCHWAŁA NR XXVI/159/III/2021  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 7 czerwca 2021 r.  

 

w sprawie wniosku do Wydziału Kultury o dokonaniezmian w plan ie finansowym na 

2021 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. Nr 

231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612) 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 przeniesienie środków finansowych w wysokości 10 000 zł, przekazanych 

przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Wydziału Kultury, z zadania „Obchody Dni 

Łazarza (konkurs grantowy)” na zadanie „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie 

Osiedla (konkurs grantowy)”. 

§ 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 Wydziału Kultury o dokonaniezmian w plan ie finansowym na 

2021 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 XXVI/160/III/2021    

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 7 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Je życkie Centrum Kultury i Inicjatyw 

Społecznych w zakresie realizacji zadania „Obchody 65. rocznicy 

Czerwca '56 (konkurs grantowy )”. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 14 uchwały Nr LXXVI/1136/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 z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rekomenduje sięStowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych 

w zakresie realizacji zadania „Obchody 65. rocznicy Czerwca '56 (konkurs grantowy)”. 

§ 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 rekomendacji dlaStowarzyszenia Je życkie Centrum Kultury i Inicjatyw 

Społecznych w zakresie realizacji zadania „Obchody 65. rocznicy 

Czerwca '56 (konkurs grantowy )”. 

 

Rada Osiedla postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt „Łazarski Czerwiec 56” zgłoszony przez 

Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych. W ramach projektu zorganizowana 

zostanie wystawa poświęcona wypadkom Czerwca ’56, inscenizacja grupy rekonstrukcyjnej 

poświęcona osobie Janusza Kolasy oraz wycieczka z przewodnikiem PTTK „Śladami Poznańskiego 

Czerwca ‘56”.    

 

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Św. Łazarz 

stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez współdziałanie  

z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami 

w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 


