
Data wpływu: 04.06.2020

UCHWAŁA NR XIII/83/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie  wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organiza cyjnych  o dokonanie

zmian w planach finansowych na 2020 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.

Nr231, poz. 4278) oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta

Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych

na  realizację  zadań  przez  osiedla  oraz  szczegółowych  uprawnień  do  prowadzenia  gospodarki

finansowej przez osiedla, uchwala się, co następuje:

§ 1

Wnioskuje  się  o  przyjęcie  do  planu  finansowego  Estrady  Poznańskiej  środków

nierozdysponowanych w wysokości 24 000 zł na zadanie „Organizacja Sylwestra 2020/2021

na skwerze Eki z Małeki”.

§ 2

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 3 000 zł ujętych w planie

finansowym  Wydziału  Kultury  z  zadania  „Obchody  120.  rocznicy  włączenia  Łazarza  do

Poznania” na zadanie „Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”

realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

§ 3

1. Wnioskuje  się  o  przeniesienie  środków finansowych  w  wysokości  15 000  zł  ujętych

w planie finansowym Wydziału Kultury z zadania „Łazarskie koncerty w Parku Wilsona”

na  zadanie  „Zagospodarowanie  zielenią  i  małą  architekturą  ulic  w  ramach  SPP na

terenie Osiedla” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
2. Wnioskuje  się  o  przeniesienie  środków finansowych  w  wysokości  73 000  zł  ujętych

w planie  finansowym  Zarządu  Zieleni  Miejskiej  z  zadania  „Utrzymanie  obiektów



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

zadanie „Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ulic w ramach SPP na terenie

Osiedla” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
3. Wnioskuje się  o przeniesienie środków finansowych w wysokości 6 400 zł  ujętych w

planie finansowym Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania „Utrzymanie boiska i placu zabaw

przy ul. Dmowskiego” na zadanie „Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ulic

w ramach SPP na terenie Osiedla” realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

§ 4

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 5 000 zł ujętych w planie

finansowym Wydziału Kultury z zadania „Łazarskie koncerty w Parku Wilsona” na zadanie

„Konkurs grantowy na wydarzenia kulturalne na terenie Osiedla”.

§ 5

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2000 zł ujętych w planie

finansowym  Zarządu  Zieleni  Miejskiej  z  zadania  „Utrzymanie  obiektów  będących

w administracji  ZZM,  na terenie  działania  Rady Osiedla  Św.  Łazarz”  na  zadanie  „Zakup

sprzętu  ochronnego  dla  Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej  nr  2  w  Poznaniu”  realizowane

przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

§ 6

Wnioskuje  się  o  przyjęcie  do  planu  finansowego  Wydziału  Sportu  środków

nierozdysponowanych w wysokości 3 000 zł  na zadanie „Warsztaty ruchowe na świeżym

powietrzu na terenie Osiedla”.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                  

Przewodniczący

Rady Osiedla Św. Łazarz

(-) Andrzej Janowski



UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

 

w sprawie  wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organiza cyjnych o dokonanie

zmian w planach finansowych na 2020 rok.

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

2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami: 

- wolnymi, 

- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom, 

- przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych,

- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia oraz przekazywanie

zadań do realizacji właściwym wydziałom lub jednostkom organizacyjnym Miasta.

W związku z powyższym oraz  § 9 ust.  1 pkt 1 i 5  Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącymi, że

Osiedle  realizuje  zadania  w  szczególności  poprzez  wnioskowanie  o  ujęcie  w  budżecie  Miasta

zadań  dotyczących  obszaru  Osiedla  oraz  poprzez  występowanie  do  Rady  Miasta  i  Prezydenta

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

uchwały jest zasadne.

 
                                                                                                          Przewodnicząca 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz

                                                                                                    (-)  Agnieszka Michalak-Pietkiewicz



UCHWAŁA NR XIII/84/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 20 maja 2020 roku

w  sprawie zmiany  uchwały  nr  VII/45/III/2019  w  sprawie  ustalen ia  listy  priorytetów

w zakresie  prac  remontowych  miejskich  chodników  ora z  dróg

wewnętrznych i gminnych na 2020 r.

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

Wlkp. Z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje:

§ 1

§  1  uchwały  nr  VII/45/III/2019  w  sprawie  ustalenia  listy  priorytetów  w zakresie  prac

remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 r. otrzymuje

następujące brzmienie:

Ustala się  następującą  listę  zadań  powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2020 r.:

1. remont chodnika na ul. Iłłakowiczówny od posesji nr 8 do ul. Wyspiańskiego (strona

zachodnia);

2. remont chodnika na ul. Małeckiego;

3. remont chodnika na ul. Wyspiańskiego, na odcinku od ul. Matejki do ul. Głogowskiej;

4. remont  chodnika  na  ul.  Niegolewskich,  na  odcinku  od  ul.  Jarochowskiego  do

ul. Kasprzaka;

5. remont  chodnika  na  ul.  Morawskiego,  na  odcinku  od  ul.  Jarochowskiego  do

ul. Bogusławskiego.

§ 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  zmiany  uchwały  nr  VII/45/III/2019  w  sprawie  ustalen ia  listy  priorytetów

w zakresie  prac  remontowych  miejskich  chodników  ora z  dróg

wewnętrznych i gminnych na 2020 r.

W związku z ustaleniami dokonanymi z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich podczas spotkania

w dniu 24 lutego br.  oraz § 10 ust.  1 pkt 2 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że  Rada po

rozeznaniu potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne ustala z właściwą jednostką

organizacyjną  listę  prac  remontowych  miejskich  chodników  oraz  dróg  wewnętrznych  i gminnych,

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 
                                                                                                        Przewodnicząca 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz

                                                                                                   (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz



UCHWAŁA NR XIII/85/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 20 maja 2020 r.

w  sprawie  wyznaczenia  przedstawicieli  Osiedla  do  komisji  ds.  oceny  i  lustracji

obiektów w ramach konkursu Zielony Pozna ń.

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 Statut Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz.

Woj. Wielk. Z 2010 r. nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje:

§ 1

Do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań wyznacza się

następujących przedstawicieli:

1. Sylwia Badzińska - Przewodnicząca,
2. Joanna Ellmann  - Zastępca Przewodniczącej,
3. Janina Łukarska- członek,
4. Roman Modrzyński – członek.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się osobom wymienionym w §1.

§ 3

Traci moc uchwała nr I/7/III/2019 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 23 kwietnia 2019 r.

§ 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  wyznaczenia  przedstawicieli  Osiedla  do  komisji  ds.  oceny  i  lustracji

obiektów w ramach konkursu Zielony Pozna ń.

W związku z  § 9 ust. 1  pkt. 6 lit c) Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje

zadania  w  szczególności  poprzez  zgłaszanie  właściwym  organom  Miasta  kandydatów  –

przedstawicieli  Osiedla  na  członków  komisji  powoływanych  przez  organy  Miasta  w  sprawach

publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

         Przewodnicząca

Zarządu Osiedla Św. Łazarz

         (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz



UCHWAŁA NR XIII/86/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 20 maja 2020 roku

w  sprawie zaopiniowania  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Poznania  w  sprawie

maksymalnej  liczby  zezwole ń  na  sprzeda ż  napojów  alkoholowych  na

terenie Miasta Poznania.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 oraz § 8 pkt. 4 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

1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie maksymalnej

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Poznania.

2. Uwagi  do  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Poznania  w  sprawie  maksymalnej  liczby

zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  na  terenie  Miasta  Poznania  zawarte

zostały w załączniku.

§ 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

maksymalnej  liczby  zezwole ń  na  sprzeda ż  napojów  alkoholowych  na

terenie Miasta Poznania.

W  związku  z  pismem  Wydziału  Działalności  Gospodarczej  i  Rolniczej  nr  DGR-III.7340.6.18.2020

z 13 maja 2020 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 uzasadnione.

 
          Przewodnicząca 

Zarządu Osiedla Św. Łazarz

         (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz

 



Załącznik do uchwały

Nr XIII/86/III/2020

Rady Osiedla Św. Łazarz

Z dnia 20 maja 2020 r.

Uwagi  do  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Poznania  w  sp rawie  maksymalnej  liczby

zezwoleń na sprzeda ż napojów alkoholowych na terenie Miasta Poznania:

Rada  Osiedla  Św.  Łazarz  wnioskuje  się  o  wydzielenie  podstrefy  śródmiejskiej  obejmującej  m.in.

Osiedle Św. Łazarz, w której obowiązywać będą zmniejszone limity zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych,  szczególnie  zawierających  powyżej  18%  alkoholu.  Ilość miejsc  posiadających

zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  szczególnie  wysokoprocentowych,  nie  sprzyja

procesom  rewitalizacji,  którymi  jest  objęta  strefa  śródmiejska.  Szeroki  dostęp  do  napojów

alkoholowych może doprowadzić do wzrostu przestępczości, pojawiania się sytuacji patologicznych,

degradacji  i wykluczenia  niektórych  środowisk,  co  stanowi  duże  zagrożenie  dla  podejmowanych

działań związanych z rewitalizacją.



UCHWAŁA NR XIII/87/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 20 maja 2020 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. Wlkp. z 2010 r. Nr

231, poz. 4278), uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia  się  przyznać  diety za  marzec-maj  2020  r.  następującym członkom organów

Osiedla:

1) Badzińska Sylwia 500,00 zł

2) Ellmann Joanna 500,00 zł

3) Janowski Andrzej 500,00 zł

4) Kosiedowski Wojciech 200,00 zł

5) Koszal Dorota   50,00 zł

6) Kowalczyk Paweł   50,00 zł

7) Krupa Dawid 200,00 zł

8) Łukarska Janina   50,00 zł

9) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka 500,00 zł

10) Modrzyński Roman 500,00 zł

11) Naradowski Tomasz 300,00 zł

12) Nowak Maciej 200,00 zł

13) Pakuła Marcin 300,00 zł

14) Pawelczyk Szymon 600,00 zł

15) Skurzyński Jakub   50,00 zł

16) Smirnow Amadeusz   50,00 zł

17) Stecka Klaudia 300,00 zł

18) Szeszuła Beata 500,00 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  marzec-maj  2020  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 Przewodniczącego Rady Osiedla, przygotowania

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

4) Wojciech Kosiedowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla;

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

6) Paweł Kowalczyk - z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów

związanych z realizacją zadań Osiedla;

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

8) Janina Łukarska - 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) Tomasz Naradowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla;

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

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

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

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

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

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

18) Szeszuła Beata - 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.

                                                                                                 Przewodnicząca 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz

                                                                                                     (-)  Agnieszka Michalak-Pietkiewicz


