
Data wpływu: 19.01.23 

 

UCHWAŁA NR XLIX/279/III/2023 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie  wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich o udział 

w programie "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" na 2023 rok. 

 

Na podstawie § 8 pkt 3 i § 9 ust. 1 pkt 5 uchwały nr LXXVI1124/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 udział w programie „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy” na 2023 rok 

dla lokalizacji przejście na pieszych, ul. Palacza (na wysokości sklepu Lidl). 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Święty Łazarz  

 

                   (-) Marcin Pakuła 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                    



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  
  

 

w sprawie  wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich o udział 

w programie "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" na 2023 rok. 

 

 

Rada Miasta Poznania uchwałą Nr LXV/1219/VIII/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli, wprowadziła nową 

kategorię środków finansowych dla osiedli tj. środków uzyskanych w drodze realizacji programu 

„Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy”. Wymieniona uchwała w § 2 ust. 3 pkt 3 stanowi, że Osiedle 

podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia do wyżej wymienionego programu. 

 

W uchwale Rada Osiedla wskazała wybrane przejście do udziału w programie na 2023 rok, ponieważ 

przejście wymaga doświetlenia, z uwagi na duży ruch samochodowy panujący na ul. Palacza i dużą 

liczbę dzieci przechodzących przez przedmiotowe przejście w drodze do pobliskiej szkoły.  

 

Mając na uwadze powyższe oraz procedurę i harmonogram określony w Załączniku Nr 8 do 

zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 736/2022/P z dnia 3 października 2022 r., a także § 8 pkt 

3 i § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla stanowiącymi, że do zadań Osiedla należą działania dotyczące 

obszaru Osiedla w zakresie lokalnych dróg, chodników i parkingów, a 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 XLIX/280/III/2023 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej położonej w rejonie 

ul. Śniadeckich. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 7 pkt g 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 w rejonie 

ul. Śniadeckich (obręb Łazarz (39), ark. 11, dz. 39/5). 

 

 

§ 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 zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej położonej w rejonie 

ul. Śniadeckich. 

 

W związku z pismem nr GN-V.6840.1.90.2019 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 

12 stycznia br., oraz w świetle § 9 ust. 7 pkt g Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie zamiarów zbycia nieruchomości gruntowych 

oraz lokali użytkowych usytuowanych na obszarze Osiedla, będących własnością Miasta, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

  

                                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                             (-) Andrzej Janowski 

 



UCHWAŁA NR XLIX/281/III/2023 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w komisji konkursowej 

ds. realizacji zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym”. 

 
 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. c 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 

Wyznacza się p. Romana Modrzyńskiego jako przedstawiciela Osiedla Św. Łazarz do prac 

w komisji konkursowej ds. realizacji zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób 

w wieku emerytalnym” do końca trwania kadencji Rady Osiedla Św. Łazarz. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobie wymienionej w § 1. 

 

§ 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 wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w komisji konkursowej 

ds. realizacji zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym”. 

 

W związku z pismem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych nr ZSS-XIII.524.2.1.2023 

z 11 stycznia 2023 r., Rada Osiedla postanowiła wyznaczyć p. Romana Modrzyńskiego jako swojego 

przedstawiciela do końca trwania kadencji Rady. 

Na postawie § 9 ust. 1 pkt 6 c Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania 

poprzez zgłaszanie właściwym organom Miasta kandydatów – przedstawicieli Osiedla, na członków lub 

obserwatorów do komisji powołanych przez organy Miasta w sprawach publicznych o znaczeniu 

lokalnym dotyczących Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 

 
Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Andrzej Janowski 



UCHWAŁA NR XLIX/282/III/2023 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

 

w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie przebudowy ulic w granicach 

Strefy Płatnego Parkowania na rok 2023. 

 

 

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. Wielk. z 2010 r. Nr 

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

 

 

§ 1 

Ustala się następującą listę priorytetowych zadań w zakresie przebudowy ulic w granicach 

Strefy Płatnego Parkowania na 2023 rok: 

1) ul. Marcelińska i ul. Ziętary – remont chodników 

2) ul. Klonowica – w przypadku braku środków na remont chodników ze środków 

remontowych. 

 

§ 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 priorytetowych zadań w zakresie przebudowy ulic w granicach 

Strefy Płatnego Parkowania na rok 2023. 

 

 

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. 

 

 

          Przewodniczący 

   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                   (-) Andrzej Janowski 

 



UCHWAŁA NR XLIX/283/III/2023 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

 

w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie zagospodarowania zieleni 

przyulicznej na rok 2023. 

 

 

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

 

 

§ 1 

Ustala się następującą listę priorytetowych zadań w zakresie zagospodarowania zieleni 

przyulicznej na 2023 rok: 

1) ul. Lodowa 

2) ul. Kasprzaka (odcinek Niegolewskich-Morawskiego) 

3) ul. Wyspiańskiego (odcinek Jarochowskiego-Matejki) 

4) ul. Karwowskiego (droga wewnętrzna) 

5) ul. Matejki. 

 

§ 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 priorytetowych zadań w zakresie zagospodarowania zieleni 

przyulicznej na rok 2023. 

 

 

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. 

 

 

                                                                                                                    Przewodniczący 

                                                                                                           Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

       (-) Andrzej Janowski 

 
 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XLIX/284/III/2023 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

 

 

w sprawie zdalnego trybu obradowania. 

 

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późniejszymi zmianami) 

w związku z § 25 uchwały nr LXXV/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 

Rada decyduje o przeprowadzeniu następnej sesji w zdalnym trybie obradowania. 

 

§2  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

 

§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     zdalnego trybu obradowania.  

 

W związku z wejściem w życie art. 45 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r.
 
 o zmianie niektórych 

ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 

r., poz. 2185), art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późniejszymi zmianami) 

otrzymał nowe brzmienie. Przewodniczący Rady Osiedla przy zwoływaniu sesji utracił możliwość 

decydowania o jej zdalnym trybie. Obecnie ta kompetencja należy do organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego oraz innego organu działającego kolegialnie (w tym Rady Osiedla), a decyzja 

o zdalnym trybie obradowania musi zostać podjęta w głosowaniu jawnym.  

Rada, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, 

uznaje podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.  

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                                   (-) Marcin Pakuła 

 



UCHWAŁA NR XLIX/285/III/2023 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 stycznia 2023 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 styczeń 2023 r. następującym członkom organów Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia       60,00 zł 

2) Ellmann Joanna       60,00 zł 

3) Janowski Andrzej     460,00 zł 

4) Koszal Dorota       60,00 zł 

5) Krupa Dawid       60,00 zł 

6) Łukarska Janina       60,00 zł 

7) Marciniak Damian       60,00 zł 

8) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka     60,00 zł 

9) Modrzyński Roman    200,00 zł 

10) Naradowski Tomasz      60,00 zł 

11) Pakuła Marcin     260,00 zł 

12) Pawelczyk Szymon               200,00 zł 

13) Smirnow Amadeusz               160,00 zł 

14) Stecka Klaudia       60,00 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 styczeń 2023 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) Andrzej Janowski - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla, przygotowania i 

przeprowadzenia posiedzeń Zarządu oraz zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań 

Osiedla; 

4) Dorota Koszal - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

5) Dawid Krupa - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

6) Janina Łukarska - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

8) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań 

Osiedla; 

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

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

11) Marcin Pakuła - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla, przygotowania 

i przeprowadzenia sesji oraz zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

12) Szymon Pawelczyk - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


