
Data wpływu: 28.07.22  

 

UCHWAŁA NR XLIII/245/III/2022    

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 lipca 2022 roku 

 

w sprawie rekomendacji dla Fundacji Ktoś w zakresie realizacji zadania „Zapewnienie 

środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 14 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 

Rekomenduje się Fundację Ktoś w zakresie realizacji zadania 

„Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

            (-) Marcin Pakuła 

 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie rekomendacji dla Fundacji Ktoś w zakresie realizacji zadania „Zapewnienie 

środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz postanowiła zarekomendować projekt pn. „Ktoś do pomocy – opieka 

wytchnieniowa dla mieszkańców Osiedla Św. Łazarz” złożony przez Fundację Ktoś. W ramach 

projektu założono 100 godzin opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania dla stałych opiekunów 

osób wymagających wsparcia codziennym funkcjonowaniu (osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności) zamieszkałych na terenie Osiedla. 

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 

 

 
 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                               (-) Andrzej Janowski 

 

  



UCHWAŁA NR XLIII/247/III/2022    

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 lipca 2022 roku 

 

w sprawie rekomendacji dla Fundacji Otwarta Strefa Kultury w zakresie realizacji 

zadania „Organizacja zajęć kulturalnych - IK Pireus”. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 14 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 

Rekomenduje się Fundacja Otwarta Strefa Kultury w zakresie realizacji zadania „Organizacja 

zajęć kulturalnych - IK Pireus”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XLII/238/III/2022 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 22 czerwca 2022 

roku w sprawie rekomendacji dla Fundacji Otwarta Strefa Kultury w zakresie realizacji 

zadania „Organizacja zajęć kulturalnych - IK Pireus”. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

            (-) Marcin Pakuła 

 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie rekomendacji dla Fundacji Otwarta Strefa Kultury w zakresie realizacji 

zadania „Organizacja zajęć kulturalnych - IK Pireus”. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz postanowiła zarekomendować projekt pn. „Kultura bliskości” złożony przez 

Fundację Otwarta Strefa Kultury. W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs grantowy na 

działania kulturalne, które odbędą się w Inkubatorze Kultury Pireus. Dofinansowanie każdego 

z podmiotów nie będzie mogło przekroczyć kwoty 2 000 zł. Celem konkursu jest wsparcie artystycznej 

współpracy nacelowanej na stworzenie przestrzeni do dyskusji pomiędzy artystami i odbiorcami.  

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 

 

 
 
                                                                                                          Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                             (-) Andrzej Janowski 

 

  



UCHWAŁA NR XLIII/248/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 lipca 2022 r. 

 

w sprawie  ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2023 r. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 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. 

Wielk. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612) oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 

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 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  

w placówkach oświatowych do realizacji w  2023 r.: 

1) Przedszkole nr 25 – „Remont podłóg w salach dydaktycznych” – kwota 10 000 zł; 

2) Przedszkole nr 32 – „Remont sali dziecięcej” – kwota 25 000 zł; 

3) Przedszkole nr 39 – „Wymiana instalacji elektrycznej w 5 salach edukacyjnych” – kwota 

15 000 zł; 

4) Przedszkole nr 44 – „Remont sali/pomieszczenia przylegającego do tzw. ogrodu 

zimowego” – kwota 10 000 zł; 

5) Przedszkole nr 48 – „Wymiana podłóg w sali dydaktycznej „starszaków”” – kwota 20 000 

zł; 

6) Przedszkole nr 51 – „Wymiana wykładziny podłogowej w salach 1 i 2” – kwota 20 000 zł; 

7) Przedszkole nr 89 – „Remont schodów oraz nawierzchni przed drzwiami wejściowymi 

oraz nawierzchni wokół budynku” – kwota 14 538 zł; 

8) Szkoła Podstawowa nr 9 – „Remont sali gimnastycznej – I etap” – kwota 40 000 zł; 

9) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 26 – „Wymiana stolarki 

okiennej – kontynuacja” – kwota 40 000 zł; 

10) Szkoła Podstawowa nr 33 – „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej” – kwota 30 000 zł; 

11) Zespół Szkół nr 8: Przedszkole nr 90, Szkoła Podstawowa nr 69 – „Remont dachu – 

kontynuacja prac” – kwota 50 000 zł; 

12) Szkoła Podstawowa nr 77 – „Remont sanitariatów dziewczęcych” – kwota 80 000 zł. 

 



 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                  (-) Marcin Pakuła 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY   

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie  ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2023 r. 

 

Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz Wydziałem 

Oświaty oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada po 

rozeznaniu potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala listę zadań do realizacji 

w zakresie prac remontowych w miejskich szkołach podstawowych i przedszkolach, a także § 2 ust. 2 

pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r.  

stanowiącym, że środki finansowe naliczone dla Osiedla dzielą się na środki celowe przeznaczone na 

realizacje zadań powierzonych osiedlom, a Osiedle podejmuje uchwały w sprawie ich przeznaczenia, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                             (-) Andrzej Janowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR XLIII/249/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 lipca 2022 r. 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych 

dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 na 

2022 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 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 Szkoły Podstawowej nr 33 na 2022 

rok, w wysokości 50 000 zł, z zadania „Remont schodów wejściowych oraz remont instalacji 

kanalizacyjnej budynek B”, na zadanie „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont 

instalacji centralnego ogrzewania”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                  (-) Marcin Pakuła 

 

 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych 

dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 na 

2022 rok. 

 

W piśmie nr ZSOnr33.071.24.2022 z dnia 7 lipca 2022 roku, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 

poprosił o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w 

planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 33 na 2022 rok. Placówka poprosiła o zmianę 

przeznaczenia środków ze względu na pilną potrzebę naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 

instalacji centralnego ogrzewania. 

 

Zgodnie z  § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 

2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że środki finansowe naliczone dla Osiedla dzielą się na:  

1) środki wolne; 

2) środki celowe przeznaczone na realizację zadań powierzonych osiedlom; 

3) środki przeznaczone na budowę dróg lokalnych; 

4) środki uzyskane w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych; 

5) środki uzyskane w drodze realizacji programu „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy, 

a Osiedle podejmuje uchwały w sprawie przeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1-3. 

 

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. 

 

 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Andrzej Janowski 

 

  



UCHWAŁA NR XLIII/250/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 lipca 2022 roku 

 

w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o opracowanie projektu 

porządkującego parkowanie po południowej stronie ul. Hetmańskiej, 

na odcinku od ul. Arciszewskiego do ul. Kasprzaka. 

 
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. Wielk. z 2010 r. 

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

 

§ 1 

Wnioskuje się o przygotowanie projektu porządkującego parkowanie po południowej stronie 

ul. Hetmańskiej, na odcinku od ul. Arciszewskiego do ul. Kasprzaka. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

       (-) Marcin Pakuła 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 
 

w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o opracowanie projektu 

porządkującego parkowanie po południowej stronie ul. Hetmańskiej, 

na odcinku od ul. Arciszewskiego do ul. Kasprzaka. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz wnioskuje o przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu porządkującego 

parkowanie po południowej stronie ul. Hetmańskiej, na odcinku od ul. Arciszewskiego do 

ul. Kasprzaka. Problemy, które projekt powinien rozwiązać, są analogiczne do tych, które występowały 

po północnej stronie ulicy. Na wąskim chodniku samochody parkują 4 kołami, pozostawiając pieszym 

przestrzeń znacznie mniejszą niż przewidziane w Standardach Dostępności 2m. Często jest to mniej 

niż 1,5m. W związku z tym, należy dostosować sposób parkowania do Standardów Dostępności, 

częściowo przesuwając je na jezdnię - tak, jak zrobiono to po stronie północnej oraz uniemożliwić 

parkowanie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. 

 

Ponadto - w związku z pismem Miejskiego Inżyniera Ruchu w sprawie KPRM-XVIII.7226.1.157.2022, 

dotyczącym parkowania przed posesjami nr 4 i 6, w miejscu dawnych terenów zieleni, pozbawionym 

wjazdu z drogi publicznej - Rada Osiedla Św. Łazarz stoi na stanowisku, że projekt organizacji ruchu 

nie powinien legalizować takiej zmiany przeznaczenia terenów i sposobu parkowania. Ewentualne 

miejsca postojowe przed tymi budynkami powinny być wyznaczone analogicznie jak na pozostałej 

części ulicy - równolegle, częściowo na jezdni i chodniku.  

 

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. 

     

       

  Przewodniczący 

                      Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                     (-) Andrzej Janowski 

 

  



UCHWAŁA NR XLIII/251/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 lipca 2022 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 

uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz. 

 

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. 

Wielk. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 
                                                                  

§ 1 

1. Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia 

statutu Osiedla Św. Łazarz. 

2. Uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla 

Św. Łazarz stanowią załącznik do uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                          

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                   (-) Marcin Pakuła 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

  

w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 

uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz. 

 

W związku z zakończeniem prac związanych z przygotowaniem projektu statutu osiedla 

prowadzonych przez Podkomisję ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych, pismem Wydziału 

Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta nr WJPM-V.00202.12.2020 z dnia 27 maja 2022 roku 

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. 

 

                                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                             (-) Andrzej Janowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały 

Nr XLIII/251/III/2022 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

z dnia 20 lipca 2022 r. 

 

 

Uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu 
Osiedla Św. Łazarz: 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia 

statutu Osiedla Św. Łazarz negatywnie z powodu podziału osiedla na okręgi wyborcze. Rada Osiedla 

oczekuje rezygnacji z podziału Osiedla Św. Łazarz na okręgi wyborcze i pozostawienie jednego, 21-

mandatowego okręgu wyborczego. 

 

Osiedle Św. Łazarz jest osiedlem jednolitym i w taki sposób powinno być traktowane. Podział na 

okręgi wyborcze może mieć uzasadnienie na osiedlach niejednolitych, składających się z 

przestrzennie, funkcjonalnie, historycznie odrębnych części (np. Morasko - Radojewo - Umultowo), 

gdzie będzie zapobiegać pozbawieniu mniejszych części osiedla reprezentacji w Radzie Osiedla. Nie 

ma natomiast żadnego uzasadnienia w osiedlach jednolitych, których mieszkańcy identyfikują się z 

osiedlem, a nie jego określoną częścią. Podział na okręgi będzie podziałem sztucznym i 

dezintegrującym jednolite osiedla. Osiedle Św. Łazarz stanowi funkcjonalną całość. W 2021 r. 

zlikwidowany został uchwałą Rady Miasta rejon “Targowe”, będący jednostką niższego rzędu na 

terenie Osiedla Św. Łazarz w związku z faktem, że podział ten w praktyce się nie sprawdził i był 

sztuczny. 

 

 Wprowadzanie podziału Osiedla Św. Łazarz  na okręgi wyborcze: 

 obniży niezbyt wysoką frekwencję wyborczą w wyborach do Rad Osiedli poprzez 

uniemożliwienie mieszkańcom głosowania na osobę działającą na rzecz Osiedla, którą znają 

i doceniają, ale która mieszka kilka ulic dalej i startuje w innym okręgu wyborczym; w takiej 

sytuacji mieszkańcy mogą zrezygnować z głosowania; 

 zdezintegruje osiedla jednolite - a do takich należy Osiedle Św. Łazarz oraz uderzy 

w wieloletnie wysiłki nad identyfikacją mieszkańców z Osiedlem 

 może osłabiać Rady Osiedli - poprzez wywołanie konfliktu interesów między różnymi 

częściami osiedla, potęgowanie tym sporów; 

 może sprzyjać upartyjnieniu wyborów do Rad Osiedli - duże,  jednolite okręgi wyborcze 

pozwalają na lepszą  ochronę oddolnej inicjatywy społecznej niż małe, kilkumandatowe 

okręgi; 

 utrudni mieszkańcom wyłonienie swoich  reprezentantów w Radzie Osiedla w sytuacji, w 

której osoby szczególnie aktywne, mające predyspozycje do pracy w Radzie i cieszące się 



poparciem społeczności są ponadprzeciętnie reprezentowane w jednej z części jednolitego 

osiedla, podczas gdy nie ma ich w innej; 

 dodatkowo skomplikuje wybory do Rad Osiedli, które ze względu na niską frekwencję powinny 

być jak najprostsze. 

 

Ponadto Rada Osiedla proponuje, aby czynne i bierne prawo wyborcze mieli nie tylko cudzoziemcy 

będący obywatelami państw Unii Europejskiej, ale również cudzoziemcy spoza UE, mający kartę 

stałego pobytu w Polsce, mieszkający na terenie Osiedla. W praktyce zdecydowana większość 

cudzoziemców mieszkających na terenie Osiedla to obywatele Ukrainy - państwa nienależącego do 

Unii Europejskiej. Osiedle zamieszkują również obywatele innych państw spoza UE. Ci z nich, 

którzy osiedlili się w Polsce na pobyt stały, powinni być w wyborach do Rady Osiedla traktowani tak 

samo, jak cudzoziemcy z państw należących do Unii Europejskiej.  

 
  



UCHWAŁA NR XLIII//252/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 lipca 2022 r. 

 

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie 

zmian w planach finansowych na 2022 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 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 przyjęcie do planu finansowego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 

środków nierozdysponowanych w wysokości 5 000 zł na zadanie 

„Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”. 

§ 2 

Wnioskuje się o przyjęcie do planu finansowego Zarządu Dróg Miejskich środków 

nierozdysponowanych w wysokości 10 000  zł na zadanie „Zagospodarowanie zieleni 

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

terenie Osiedla”. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   
 

 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                   (-) Marcin Pakuła 

 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 
  

w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie 

zmian w planach finansowych na 2022 rok. 

 

Zgodnie z  § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 

2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że środki finansowe naliczone dla Osiedla dzielą się na:  

1) środki wolne; 

2) środki celowe przeznaczone na realizację zadań powierzonych osiedlom; 

3) środki przeznaczone na budowę dróg lokalnych; 

4) środki uzyskane w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych; 

5) środki uzyskane w drodze realizacji programu „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy, 

a Osiedle podejmuje uchwały w sprawie przeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1-3. 

 

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. 

 

 
  

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                              (-) Andrzej Janowski 

  



Data wpływu: 25.07.22 

 

UCHWAŁA NR XLIII/253/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 lipca 2022 roku 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zamontowanie elementu 

zacieniającego nad strefą zabaw dla dzieci na Rynku Łazarskim. 

 
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. Wielk. z 2010 r. 

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

 

§ 1 

Wnioskuje się o zamontowanie elementu zacieniającego nad strefą zabaw dla dzieci 

na Rynku Łazarskim. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

        (-) Marcin Pakuła 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 
 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zamontowanie elementu 

zacieniającego nad strefą zabaw dla dzieci na Rynku Łazarskim. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz uznaje za zasadne zamontowanie elementu zacieniającego nad strefą 

zabaw dla dzieci na Rynku Łazarskim.  

Konieczność osłony przed słońcem szczególnie w upalne dni, gdy temperatura przekracza 30oC 

powinna być uwzględniana w projektach aranżacji przestrzeni. Teren rekreacji na Rynku Łazarskim 

jest popularnym miejscem zabaw dla dzieci, jednak w upalne dni elementy, z którego jest wykonana 

ww. strefa bardzo szybko się nagrzewają, co może być niebezpieczne dla bawiących się dzieci.  

 

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 

      Radna 
 

            (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 
 

 

  



UCHWAŁA NR XLIII/254/III/2022    

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 lipca 2022 roku 

 

w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia „Pro-Demokraci” w zakresie realizacji 

zadania „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs 

grantowy)”. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 14 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 

Rekomenduje się Stowarzyszenie „Pro-Demokraci” w zakresie realizacji zadania 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

            (-) Marcin Pakuła 

 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia „Pro-Demokraci” w zakresie realizacji 

zadania „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs 

grantowy)”. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz postanowiła zarekomendować projekt pn. „Łazarskie pożegnanie wakacji 

2022” złożony przez Stowarzyszenie „Pro-Demokraci”. W ramach projektu zorganizowany zostanie 

koncert dla mieszkańców, któremu towarzyszyć będzie strefa zabaw dla dzieci, strefa gastronomiczna 

oraz strefa medyczna, w ramach której wykonać będzie można m.in. mammografię. W wydarzeniu 

wezmą udział również przedstawiciele służb miejskich oraz działające na terenie Osiedla organizacje 

pożytku publicznego, m.in. stowarzyszenie „Pietnastacy”, które zorganizuje inscenizację oraz przejazd 

koni z ułanami. 

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. 

 

 
 

Wnioskodawca 

Radny 

            (-) Roman Modrzyński 

  



Data wpływu: 28.07.22 

 

UCHWAŁA NR XLIII/255/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 lipca 2022 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 kwiecień-czerwiec 2022 r. następującym członkom 

organów Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     360,00 zł 

2) Ellmann Joanna     180,00 zł 

3) Hoffmann Agnieszka      60,00 zł 

4) Janowski Andrzej     800,00 zł 

5) Kosiedowski Wojciech    300,00 zł 

6) Kowalczyk Paweł     180,00 zł 

7) Łukarska Janina     240,00 zł 

8) Marciniak Damian     180,00 zł 

9) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   510,00 zł 

10) Modrzyński Roman    510,00 zł 

11) Nowak Maciej     240,00 zł 

12) Pakuła Marcin     280,00 zł 

13) Smirnow Amadeusz    420,00 zł 

14) Stecka Klaudia     240,00 zł 

15) Szeszuła Beata     280,00 zł 

 

 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                    Przewodniczący  

                                                                                                    Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                         (-) Marcin Pakuła 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za kwiecień-czerwiec 2022 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) Janina Łukarska - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

8) Damian Marciniak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu oraz zwrotu kosztów związanych 

z realizacją zadań Osiedla; 

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

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

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

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

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

15) 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. 

                                                                                                          Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                              (-) Andrzej Janowski 


