
Data wpływu: 26.11.21 

 

UCHWAŁA NR XXXII/196/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie w zarząd 

Zarządowi Zieleni Miejskiej działki położonej na terenie skweru 

im. F. Focha. 

Na podstawie § 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 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o przekazanie w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej działki położonej na 

terenie skweru im. F. Focha, oznaczonej geodezyjnie: obręb Łazarz, arkusz 30, część działki 

97/3. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

 

Przewodniczący  

     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

               (-) Andrzej Janowski 

  



RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie w

Zarządowi Zieleni Miejskiej 

im. F. Focha. 

Rada Osiedla Św. Łazarz wnioskuje o przekazanie w zarząd Zarz

nr 97/3, położonej na terenie skweru im. F. Focha. 

Pozostała część skweru jest już zarządzana przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym, 

w opinii Rady Osiedla, słusznym jest, aby całość skweru była admini

jedną jednostkę. 

 

W związku z powyższym oraz na podstawie 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla

uchwały jest zasadne. 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

  

wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie w

Zarządowi Zieleni Miejskiej działki położonej na terenie skweru 

Rada Osiedla Św. Łazarz wnioskuje o przekazanie w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej częśći działki 

97/3, położonej na terenie skweru im. F. Focha.  

Pozostała część skweru jest już zarządzana przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym, 

w opinii Rady Osiedla, słusznym jest, aby całość skweru była administrowana i utrzymywana przez 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, 

Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta 

wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla

Wnioskodawca

 

        (-) Andrzej Janowski

wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie w zarząd 

działki położonej na terenie skweru 

ądowi Zieleni Miejskiej częśći działki 

Pozostała część skweru jest już zarządzana przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W związku z powyższym, 

strowana i utrzymywana przez 

 

5 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, 

Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta 

wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej 

Wnioskodawca 

Andrzej Janowski 



UCHWAŁA NR XXXII/197/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji w 2022 r. 

 

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. Wlkp. z 2010 r. Nr 

231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612) oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a, w związku z § 2 ust. 4 

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 przesunięcie środków finansowych w wysokości 

13 528,77 zł z zadania „Utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM, na terenie 

działania Rady Osiedla Św. Łazarz”, ujętego w planie finansowym Zarządu Zieleni Miejskiej, 

na zadanie „Zagospodarowanie terenów zieleni”, które zostanie zrealizowane w 2022 r. 

 

 § 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 wyrażenia zgody na przesunięcie zadania do realizacji w 2022 r. 

 

W piśmie nr ZZM.RZ.7/5111-402/2021 z 2 listopada 2021 r. Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, 

że po wykonaniu wszystkich zleceń uzgodnionych z Radą Osiedla na zadaniu „Utrzymanie obiektów 

będących w administracji ZZM, na terenie działania Rady Osiedla Św. Łazarz” pozostanie kwota 

13 528,77 zł. W związku z powyższym, jednostka zaproponowała przesunięcie powyższej kwoty na 

rok 2022 na zadanie „Zagospodarowanie terenów zieleni”. 

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 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącymi, że Osiedle 

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

Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, a także możliwością planowania i wydatkowania 

ww. środków przeznaczonych na inwestycje w okresie dłuższym niż rok (za wyjątkiem środków 

celowych przeznaczonych na realizację zadań powierzonych osiedlom), określoną w § 2 ust. 4 Nr 

IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r., podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

 

 

Wnioskodawca 

 

(-) Andrzej Janowski 

                       

 

  



UCHWAŁA NR XXXII/198/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych 

dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 44 na 2021 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 z 2021 r. poz. 1612) 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 środków celowych 

naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 44 na 2021 rok, 

w wysokości 10 000 zł, z zadania „Remont tarasu”, na zadanie „Malowanie głównej klatki 

schodowej”. 

§ 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  wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych 

dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola 44 na 2021 rok.

  

O wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych 

w planie finansowym Przedszkola nr 44 na 2021 rok, poprosiła dyrektor placówki w piśmie 

nr P44/54/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. 

 

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 9 Statutu 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. 

 

 

                                                                                                          Wnioskodawca 

 

                                                                                                             (-) Andrzej Janowski 

 

  



UCHWAŁA NR XXXII/199/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

 

w sprawie zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Hetmańskiej na 

odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta. 

 
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 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie z uwagami projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Hetmańskiej na 

odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta. 

§ 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 zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Hetmańskiej na 

odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz pozytywnie opiniuje poszerzenie przestrzeni dla pieszych z równoczesnym 

zachowaniem miejsc parkingowych na ul. Hetmańskiej poprzez ich częściowe przesunięcie na 

jezdnię. Rada Osiedla oczekuje jednak: 

 

1) pełnego wyznaczenia miejsc postojowych - linia wskazująca granicę parkowania powinna zostać 

wymalowana również na chodniku, wskazując nieprzekraczalną granicę parkowania. Brak takiej linii 

może spowodować wjeżdżanie kierowców czterema kołami na chodnik, co w praktyce będzie 

oznaczać brak zmian dla pieszych. Ul. Hetmańska na wskazanym odcinku powinna zostać jak 

najszybciej objęta Strefą Płatnego Parkowania, co wymaga wyznaczenia miejsc postojowych 

oznakowaniem poziomym. Projekt organizacji ruchu powinien być dostosowany do wymogów 

wynikających z wprowadzenia w przyszłości SPP. Rozszerzenie SPP na wskazany odcinek 

ul. Hetmańskiej jest przedmiotem odrębnej uchwały Rady Osiedla.  

 

2) zamontowania na każdym początku pasa postojowego na powierzchni wyłączonej z ruchu (czyli za 

ul. Kasprzaka, za ul. Jarochowskiego i za ul. Szymborskiej) po 1 poduszce prefabrykowanej 50x50cm 

- tak, aby zaparkowane pojazdy w części wystającej na jezdnię były osłonięte separatorem od 

pojazdów w ruchu, a jadący byli uprzedzeni o zaparkowanych pojazdach nie tylko za pomocą 

oznakowania poziomego. 

 

3) poprawy widoczności i bezpieczeństwa przy wyjeździe z bramy oraz w obrębie skrzyżowania 

ul. Kasprzaka z ul. Hetmańską, poprzez montaż słupków blokujących na odcinku od ul. Kasprzaka do 

wjazdu do bramy budynku przy ul. Hetmańskiej 43. Jest to miejsce, w którym kumuluje się duży ruch 

pieszych (dojście do przystanków transportu publicznego, dwa przejścia dla pieszych z sygnalizacją 

świetlną, wyjście z klatki schodowej z budynku), w którym wskazany jest szerszy chodnik. Ważne jest 

też poprawienie widoczności z wyjazdu z bramy przy ul. Hetmańskiej 43 - jest to droga wyjazdu dla 

ok. 50 pojazdów parkujących na wewnętrznych dziedzińcach. Pojazdy parkujące na chodniku między 

ul. Kasprzaka a wyjazdem z bramy znacząco ograniczają widoczność. 



 
 

W związku z pismem nr KPRM-XVIII.7226.1.218.2021 Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 

Miasta z 29 października br. 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 

zasadne. 

 

  
Wnioskodawca 

 

                    (-) Andrzej Janowski 

 



UCHWAŁA NR XXXII/200/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

 

w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy 

ul. Jana Matejki. 

 
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 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie zamiar zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Jana 

Matejki, oznaczonej geodezyjnie: obręb Łazarz, arkusz 30, działka 135/1. 

 

§ 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 zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy 

ul. Jana Matejki. 

 

W związku z pismem nr GN-V.6840.1.43.2021 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z 16 listopada 

2021 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 zasadne. 

 

  
Wnioskodawca 

 

                     (-) Andrzej Janowski 

 

 

  



 

UCHWAŁA NR XXXII/201/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o objęcie północnej strony 

ul. Hetmańskiej, na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta, Strefą 

Płatnego Parkowania. 

 

Na podstawie § 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 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o objęcie północnej strony ul. Hetmańskiej, na odcinku od ul. Kasprzaka do 

ul. Reymonta, Strefą Płatnego Parkowania. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

 

Przewodniczący  

     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                (-) Andrzej Janowski 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

  

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o objęcie północnej strony 

ul. Hetmańskiej, na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta, Strefą 

Płatnego Parkowania. 

 

Ul. Hetmańska stanowi granicę Strefy Płatnego Parkowania, nie jest jednak nią objęta. Na odcinku 

ul. Hetmańskiej od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta, po północnej stronie, gdzie dopuszczone jest 

parkowanie, zasadne jest wprowadzenie SPP. Odcinek ten jest funkcjonalnie powiązany z częścią 

osiedla Św. Łazarz, na której funkcjonuje już SPP. Ze względu na fakt, że nie jest on obecnie objęty 

SPP, pełni rolę parkingu buforowego, co znacząco utrudnia mieszkańcom zaparkowanie pojazdów 

oraz wpływa na brak rotacji aut w dzień, co z kolei utrudnia dostawy do lokali czy dojazd klientów do 

zlokalizowanych na ulicy firm.  

 

Rada Osiedla Św. Łazarz pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany organizacji ruchu na 

ul. Hetmańskiej, wnosząc jednocześnie o jego dostosowanie do wymogów niezbędnych do 

wprowadzenia SPP (wyznaczenie miejsc parkingowych oznakowaniem poziomym).  

 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 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. 

 

 

Wnioskodawca 

 

       (-) Andrzej Janowski 

 

  



UCHWAŁA NR XXXII/202/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zaprojektowanie i budowę 

budynku Centrum Sztuk Walki na części działki nr 20/89 przy 

ul. Reymonta. 

 

Na podstawie § 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 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o zaprojektowanie i budowę budynku Centrum Sztuk Walki na części działki 

nr 20/89, obręb Łazarz, przy ul. Reymonta, wskazanej w uzasadnieniu niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

 

Przewodniczący  

     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

              (-) Andrzej Janowski 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

  

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zaprojektowanie i budowę 

budynku Centrum Sztuk Walki na części działki nr 20/89 przy 

ul. Reymonta. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz wnioskuje o lokalizację budynku Centrum Sztuk Walki na terenie Osiedla 

Św. Łazarz, przy ul. Reymonta, na części działki wykorzystywanej obecnie jako parking: 

 

 

 

Działka ta była w przeszłości wskazywana przez Radę Osiedla Św. Łazarz jako lokalizacja nowej, 

krytej pływalni. Miasto Poznań pozyskało jednak nieruchomość dawnego basenu Olimpia przy 

ul. Taborowej, w którym funkcjonuje obecnie klub judo i odbywają się treningi innych sportów walki, 

i podjęło decyzję o budowie nowego basenu w tym miejscu. Powoduje to konieczność znalezienia 

nowej lokalizacji dla klubów, które prowadzą przy ul. Taborowej zajęcia ze sportów walki, na które 

uczęszczają dzieci i młodzież z Łazarza.  

 



Rada Osiedla Św. Łazarz wnioskuje, aby obiekt ten został zlokalizowany na Łazarzu, na części działki 

nr 20/89, wykorzystywanej obecnie na funkcje parkingowe. Nieruchomość stanowi własność Miasta 

i ma wystarczające rozmiary, aby zlokalizować na niej budynek Centrum Sztuk Walki.  

 

W ocenie Rady Osiedla Św. Łazarz jest to lokalizacja lepsza niż proponowana wcześniej przez Miasto 

- po drugiej stronie ul. Reymonta, na obszarze ogródków działkowych, co wiązałoby się z likwidacją 

terenów zieleni. Nowe Centrum Sztuk Walki powinno powstać w pobliżu obecnej lokalizacji - na 

zajęcia uczęszcza wiele dzieci z terenu Łazarza i Grunwaldu i przenoszenie tego obiektu do bardziej 

odległych lokalizacji będzie oznaczać duże komplikacje dla dzieci i młodzieży uczęszczających na 

treningi.  

 

W związku z planowaną modernizacja hali Arena, Łazarz utracił już ważny obiekt sportowy, jakim był 

tor łuczniczy KS “Surma” przy ul. Reymonta. Dlatego lokalizacja na Łazarzu obiektu użyteczności 

publicznej przeznaczonego na cele sportowe jest rozwiązaniem optymalnym.  

 

Przy zmodernizowanej hali Arena powstanie duży parking podziemny. Ponadto obok parkingu, na 

obszarze którego Rada Osiedla proponuje budowę Centrum Sztuk Walki, funkcjonuje duży parking 

buforowy oraz znajduje się rezerwa na jego ewentualne powiększenie.  

 

Projekt budynku Centrum Sztuk Walki powinien uwzględniać najbardziej efektywne rozwiązania 

ekologiczne, wykorzystanie niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, retencję wód, 

zabezpieczenie elementów szklanych przed kolizjami z ptakami. 

 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 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. 

 

 

Wnioskodawca 

 

        (-) Andrzej Janowski 

 

  



UCHWAŁA NR XXXII/203III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

 

w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie zagospodarowania zieleni 

przyulicznej na rok 2022. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 oraz § 8 pkt 3 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 następującą listę priorytetowych zadań w zakresie zagospodarowania zieleni 

przyulicznej na 2022 rok: 

1) ul. Wyspiańskiego (od ul. Matejki do ul. Głogowskiej) 

2) ul. Kanałowa (na odcinku od ul. Małeckiego do ul. Kolejowej po stronie północnej); 

3) ul. Stablewskiego (na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Łukaszewicza – strona 

południowa oraz narożnik północno – wschodni skrzyżowania ul. Stablewskiego 

z ul. Lodową) 

4) ul. Karwowskiego (obustronnie; wraz z utwardzonym fragmentem przy drodze 

wewnętrznej przy ul. Karwowskiego) 

5) ul. Lodowa (na odcinku od Rynku Łazarskiego do ul. Lodowej 8 ). 

 

§ 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 ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie zagospodarowania zieleni 

przyulicznej na rok 2022. 

 

 

W związku z § 8 pkt 3 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że do zadań Osiedla należą 

działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie lokalnych dróg, chodników i parkingów, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Wnioskodawca 

       (-) Andrzej Janowski 

 
  



UCHWAŁA NR XXXII/204/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie  zmiany projektu planu wydatków na 2022 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 Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. 

Nr 231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612), 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 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 200 000 zł przeznacza się na zadanie 

„Zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury 

i zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 2 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 15 000 zł przeznacza się na zadanie 

„Zakup i montaż stojaków rowerowych w pasach drogowych na terenie osiedla”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 3 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 2 100 zł przeznacza się na zadanie 

„Zakup koszy na śmieci na terenie osiedla”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

§ 4 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 900 zł przeznacza się na zadanie „Montaż koszy 

na śmieci na terenie osiedla”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 



 

§ 5 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 2 500 zł przeznacza się na zadanie „Organizacja 

spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.), zakup 

posiłków, przyborów szkolnych”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 9. 

 

§ 6 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 2 500 zł przeznacza się na zadanie „Organizacja 

spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.), zakup 

posiłków, przyborów szkolnych”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 26. 

 

§ 7 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 2 500 zł przeznacza się na zadanie „Organizacja 

spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.), zakup 

posiłków, przyborów szkolnych”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 33. 

 

§ 8 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 2 500 zł przeznacza się na zadanie „Organizacja 

spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.), zakup 

posiłków, przyborów szkolnych”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 69. 

 

§ 9 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 2 500 zł przeznacza się na zadanie „Organizacja 

spotkań integracyjnych dla dzieci (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na basen itp.), zakup 

posiłków, przyborów szkolnych”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Szkołę Podstawową nr 77. 

 



§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

               (-) Andrzej Janowski 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

  

w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 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. 

 

 

 

                                                                                                          Wnioskodawca 

 

                                                                                                            (-) Andrzej Janowski 

 
 

 

 

  



UCHWAŁA NR XXXII/205/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia apelu Partnerstwa Jeżyckiego 

do Władz Miasta Poznania z prośbą o sfinansowanie powstania Łaźni 

miejskiej dla osób w kryzysie bezdomności. 

 

 

Na podstawie § 14 ust. 2 uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z dnia 24 stycznia 2011 r., Nr 11, 

poz. 303 i 319) w związku z § 46 uchwały nr 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 z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Popiera się apel Partnerstwa Jeżyckiego do Władz Miasta Poznania z prośbą 

o sfinansowanie powstania Łaźni miejskiej dla osób w kryzysie bezdomności. 

2. Apel. o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 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 stanowiska dotyczącego poparcia apelu Partnerstwa Jeżyckiego 

do Władz Miasta Poznania z prośbą o sfinansowanie powstania Łaźni 

miejskiej dla osób w kryzysie bezdomności. 

 

 

W świetle § 14 ust. 2 Statutu Miasta Poznania stanowiącego, że Rada może wypowiadać się w każdej 

sprawie publicznej, w związku z § 46 Statutu Osiedla Jeżyce stanowiącym, że w sprawach 

nieuregulowanych Statutem Osiedla mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ustawy 

o samorządzie gminnym oraz obowiązujący Statut Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Wnioskodawca 

 

(-) Andrzej Janowski 

 

 

  



Załącznik do uchwały 

Nr XXXII/205/III/2021 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

z dnia 24 listopada 2021 r 

 

 

Apel Partnerstwa Jeżyckiego do Władz Miasta Poznania z prośbą o sfinansowanie 

powstania Łaźni miejskiej dla osób w kryzysie bezdomności. 

 

 

Członkowie Partnerstwa Jeżyckiego zwracają się do Władz Miasta Poznania z prośbą 

o sfinansowanie powstania Łaźni miejskiej dla osób w kryzysie bezdomności.  

Jest to potrzeba niezwykle ważna do zaspokojenia, osoby będące w kryzysie bezdomności 

nie mają w zasadzie możliwości zaspokojenia w godnych warunkach tej podstawowej 

potrzeby, jaką jest zachowanie minimum higieny osobistej. 

Leży to w interesie nie tylko samych zainteresowanych, ale również w szeroko pojętym 

interesie społecznym, gdyż w znaczący sposób przyczyni się to do ułatwienia koegzystencji 

z osobami, które z różnych powodów nie są gotowe do opuszczenia ulicy i przejścia 

na ośrodek. 

Ponadto stworzy to kolejną okazję do tego, aby w godnych warunkach móc wykonywać 

pracę socjalną z tymi osobami. 

W centralnych dzielnicach Poznania mamy wypracowane środki i metody do zapewniania 

osobom w kryzysie ulicznej bezdomności jedzenia, odzieży, podstawowej pomocy socjalnej 

czy przedmedycznej. Jednakże dopóki nie trafią do ośrodka lub nie uda się tych osób 

zachęcić do udania się na ul. Krańcowa 10, gdzie mogą się wykąpać i zmienić odzież, 

to w centrum nie ma absolutnie żadnej takiej możliwości. 

 

Grono podmiotów popierających inicjatywę jest znaczące, mamy propozycję miejsca 

i gotowość pracy, prosimy o zaangażowanie w przygotowanie projektów i zabezpieczenie 

środków finansowych.  

Naszym mottem w działaniu jest pomoc tym najsłabszym, tam gdzie tego potrzebują 

i w sposób, w jaki tego potrzebują, na początku jest to miska ciepłej zupy i kąpiel, ale zaraz 

potem, jeśli jest ku temu stworzona możliwość, potrzebą staje się dach nad głową, trzeźwość 

i praca. 

 

 

 



UCHWAŁA NR XXXII/206/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 24 listopada 2021 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. Wielk. z 2010 r. 

Nr 231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się przyznać diety za październik-listopad 2021 r. następującym członkom 

organów Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     550,00 zł 

2) Ellmann Joanna     400,00 zł 

3) Hoffmann Agnieszka    100,00 zł 

4) Janowski Andrzej     650,00 zł 

5) Kosiedowski Wojciech    250,00 zł 

6) Koszal Dorota     100,00 zł 

7) Kowalczyk Paweł       80,00 zł 

8) Krupa Dawid     200,00 zł 

9) Łukarska Janina       80,00 zł 

10) Marciniak Damian     130,00 zł 

11) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   450,00 zł 

12) Modrzyński Roman    400,00 zł 

13) Naradowski Tomasz    100,00 zł 

14) Nowak Maciej     150,00 zł 

15) Pakuła Marcin     100,00 zł 

16) Pawelczyk Szymon    200,00 zł 

17) Skurzyński Jakub       80,00 zł 

18) Smirnow Amadeusz    150,00 zł 

19) Stecka Klaudia     200,00 zł 

20) Szeszuła Beata     450,00 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-listopad 2021 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) Paweł Kowalczyk - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

7) Dorota Koszal - z tytułu 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) Damian Marciniak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu oraz zwrotu kosztów związanych 

z realizacją zadań Osiedla; 

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

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

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

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

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

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

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

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

20) Beata Szeszuła - 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. 

  

                                                                                                  Wnioskodawca 

 

                                                                                                              (-) Andrzej Janowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


