
Data wpływu: 23.12.21 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/208/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 grudnia 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 10 000 zł przeznacza się na zadanie 

„Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy)”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Kultury. 

 

§ 2 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 5 836 zł przeznacza się na zadanie 

„Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, 

poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla 

Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

 

 



§ 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 zmiany projektu planu wydatków na 2022 r. 

 

W związku z naliczeniem środków wolnych na 2022 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 XXXIV/209/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 grudnia 2021 roku 
 

w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu 

dyżurów radnych osiedlowych w roku 2022. 

 
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 2022 r.: 

1) 19 stycznia 
2) 23 luty 
3) 23 marca 
4) 20 kwietnia 
5) 25 maja 
6) 22 czerwca 
7) 20 lipca 
8) 24 sierpnia 
9) 28 września 
10) 26 października 
11) 23 listopada 
12) 14 grudnia  

 

§ 2 

Ustala się następujący ramowy harmonogram spotkań z mieszkańcami w 2022 r.: 

1) 12 stycznia 
2) 16 luty 
3) 16 marca 
4) 13 kwietnia 
5) 18 maja 
6) 15 czerwca 
7) 13 lipca 
8) 17 sierpnia 
9) 21 września 
10) 19 października 
11) 16 listopada 
12)  7 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 harmonogramu 

dyżurów radnych osiedlowych w roku 2022. 

 

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. 

 

 
 

        Wnioskodawca 

 

                (-) Andrzej Janowski 

 

  



 

UCHWAŁA NR XXXIV/210/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie stanowiska w sprawie upamiętnienia marszałka Ferdinanda Focha na 

skwerze jego imienia. 

 

 

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 

Wyraża się stanowisko w sprawie upamiętnienia marszałka Ferdinanda Focha, 

będące załącznikiem do niniejszej 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 w sprawie upamiętnienia marszałka Ferdinanda Focha na 

skwerze jego imienia. 

 

 

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

sprawie publicznej, w związku z § 46 Statutu Osiedla Św. Łazarz 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 XXXIV/210/III/2021 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

z dnia 15 grudnia 2021 r 

 

Stanowisko w sprawie upamiętnienia marszałka Ferdinanda Focha na skwerze 
Ferdinanda Focha 

 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego zwróciło się do Rady Osiedla Św. Łazarz w sprawie 

działań mających na celu upamiętnienie marszałka Ferdinanda Focha na skwerze jego imienia.  

Z przesłanej Radzie Osiedla Św. Łazarz wstępnej koncepcji wynika, że upamiętnienie miałoby formę 

ustawionego w centralnej części skweru cokołu o wysokości ok. 2m, do którego przytwierdzona byłaby 

tablica - medalion z wizerunkiem F. Focha. W miejscu tym mogłyby się odbywać uroczystości 

dotyczące rocznic związanych z Powstaniem Wielkopolskim lub składanie kwiatów przez gości 

z Francji. 

 



 

Koncepcja zakłada również działania rewitalizacyjne zieleni oraz ustawienie odpowiedniej 

infrastruktury oświetleniowej - usunięcie wysokiej latarni i montaż czterech mniejszych latarni 

parkowych.  

Rada Osiedla Św. Łazarz docenia inicjatywę Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz  

składa Towarzystwu podziękowanie za kultywowanie pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz 

podjęcie działań mających na celu upamiętnienie Marszałka.   

Rada Osiedla Św. Łazarz zwraca uwagę na fakt, że w Poznaniu obowiązuje uchwała 

nr LXVII/1060/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zasad wznoszenia 

pomników na terenie Miasta Poznania. Wymaga ona zgłoszenia wniosku w sprawie wzniesienia 

pomnika Przewodniczącemu Rady Miasta. Wniosek taki jest następnie kierowany do zaopiniowania 

przez: 

1. właściwe komisje Rady Miasta Poznania dla spraw kultury (pomników) i polityki przestrzennej; 

2. Zespół do spraw wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania, 

3. Prezydenta Miasta Poznania. 

 

Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika  może zawierać koncepcję formy pomnika wraz z jego 

opisem oraz szkic/plan sytuacyjny ze wstępną propozycją lokalizacji pomnika. 

Wyboru projektu pomnika dokonuje Zespół do spraw wznoszenia pomników w drodze otwartego 

konkursu i publicznej debaty. W uzasadnionym przypadku Zespół może odstąpić od organizacji 

konkursu, poprzez wybór, poprzedzony publiczną debatą, projektu pomnika na podstawie 

przedstawionej we wniosku koncepcji formy pomnika. 

Pomnikiem w rozumieniu uchwały Rady Miasta jest obiekt, rzeźba lub aranżacja przestrzeni, 

umieszczony w przestrzeni publicznej, zrealizowany w dowolnej formie artystycznego wyrazu, 

upamiętniający ważne wydarzenie, osobę i ideę, z wyłączeniem tablic pamiątkowych. 

Przedstawiona przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego forma upamiętnienia 

Marszałka - dwumetrowy cokół z tablicą z wizerunkiem F. Focha - spełnia w ocenie Rady Osiedla 

Św. Łazarz definicję pomnika. W ocenie Rady Osiedla postawienie Marszałkowi pomnika wymaga 

zachowania procedury przewidzianej w uchwale nr LXVII/1060/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 

20 maja 2014 r. 

Rada Osiedla Św. Łazarz podejmie uchwałę w sprawie zaopiniowania pomnika po złożeniu przez 

wnioskodawcę wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania w sprawie wzniesienia 

pomnika.  

 
 



UCHWAŁA NR XXXIV/211/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania 

skweru imieniem Hermanna Kube. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. d 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 projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania skweru 

imieniem Hermanna Kube. 

§ 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 uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania 

skweru imieniem Hermanna Kube. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz, opiniując pozytywnie projekt uchwały, zwraca jednocześnie uwagę na 

konieczność weryfikacji prawidłowej odmiany nazwiska patrona skweru (skwer im. Hermanna Kube 

czy skwer im. Hermanna Kubego?). 

W związku z pismem nr ZG-GN.5031.6.2020 Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 

z 1 grudnia br. oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. d Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta 

w sprawach nadania nazw powstających ulic i placów na obszarze Osiedla lub zmiany nazw 

istniejących ulic i placów, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

  
Wnioskodawca 

 

                      (-) Andrzej Janowski 

 

 

  



UCHWAŁA NR XXXIV/212/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 15 grudnia 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 grudzień 2021 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     190,00 zł 

2) Ellmann Joanna     140,00 zł 

3) Hoffmann Agnieszka      50,00 zł 

4) Janowski Andrzej     190,00 zł 

5) Kosiedowski Wojciech    190,00 zł 

6) Koszal Dorota       50,00 zł 

7) Kowalczyk Paweł       50,00 zł 

8) Krupa Dawid     140,00 zł 

9) Łukarska Janina       90,00 zł 

10) Marciniak Damian       50,00 zł 

11) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   190,00 zł 

12) Modrzyński Roman    390,00 zł 

13) Naradowski Tomasz      50,00 zł 

14) Nowak Maciej       50,00 zł 

15) Pakuła Marcin       50,00 zł 

16) Pawelczyk Szymon    140,00 zł 

17) Skurzyński Jakub       50,00 zł 

18) Smirnow Amadeusz    140,00 zł 

19) Stecka Klaudia     183,00 zł 

20) Szeszuła Beata     190,00 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 grudzień 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 

 

 

 

 

 

 

 


