
UCHWAŁA NR XVI/      /III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

 

w sprawie  projektu planu wydatków na 2021 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), 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. Uchwala się projekt planu wydatków na 2021 rok. 

2. Projekt planu wydatków na 2021 rok 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 projektu planu wydatków na 2021 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. 

 
 
 

Przewodnicząca 

    Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

               Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

  



UCHWAŁA NR XVI/      /III/2020  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 26 sierpnia 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 przeniesienie środków finansowych w wysokości 24 000 zł  ujętych w planie 

finansowym Estrady Poznańskiej na zadanie „Organizacja Sylwestra 2020/2021 na skwerze 

Eki z Małeki” do planu finansowego Wydziału Kultury. 

§ 2 

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 10 000 zł ujętych w planie 

finansowym Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania „Opracowanie projektu 

i wykonanie naturalnego placu zabaw przy Żłobku "Czerwony Kapturek" w Zespole Żłobków 

nr 3 przy ul. Klonowica 3” na zadanie „Prace remontowe w Żłobku "Czerwony Kapturek" 

w Zespole Żłobków nr 3 przy ul. Klonowica 3”. 

§ 3 

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 800 zł ujętych w planie 

finansowym Przedszkola nr 39 z zadania „Zakup nagród i organizacja konkursów” na 

zadanie „Zakup wyposażenia”. 

 

 

 

 

§ 4 



Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

§ 5 

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.  

 

Pismem z dnia 1 sierpnia br., Estrada Poznańska poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania 

„Organizacja Sylwestra 2020/2021 na skwerze Eki z Małeki” ze względu na zagrożenie spowodowane 

rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19 oraz zbyt niskim budżetem imprezy niewystarczającym 

na zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony. W związku z tym, Rada 

postanowiła przekazać zadanie do Wydziału Kultury celem rozdysponowania ich w trybie małych 

grantów. 

Ponadto, o zmianę zakresu rzeczowego zadań poprosił Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

i Przedszkole nr 39. 

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 XVI/        /III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zieleni ą i mał ą architektur ą 

terenu zlokalizowanego w obr ębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza.  

 
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 

Opiniuje się pozytywnie projekt zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu 

zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza. 

 

§ 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 zagospodarowania zieleni ą i mał ą architektur ą 

terenu zlokalizowanego w obr ębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza. 

 

W związku z pismem firmy Oaza Zieleni 14 sierpnia 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 

 

 

  



UCHWAŁA NR XVI/        /III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie zaopiniowania aportu nieruchomo ści poło żonej w Parku Kasprowicza.  

 
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 

Opiniuje się pozytywnie wniesienie przez Miasto Poznań aportu do spółki Międzynarodowe Targi 

Poznańskie w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Parku Kasprowicza 

(obręb Łazarz, arkusz 29, działki nr: 7, 8, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2). 

 

§ 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 aportu nieruchomo ści poło żonej w Parku Kasprowicza. 

 

W związku z pismem Biura Nadzoru Właścicielskiego nr NW-III.0232.10.32.2017 z 28 lipca 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 

 

 

 

  



UCHWAŁA NR XVI/         /III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie  wniosków do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miast a Poznania 

dotycz ących Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 11 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), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Występuje się do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania z 

wnioskami dotyczącymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały. 

 
§ 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  wniosków do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miast a Poznania 

dotycz ących Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania. 

 

Pismem MPU-Z1/5013-2/Y1/20 z dnia 23 czerwca br. Miejska Pracownia Urbanistyczna 

poinformowała o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XXVII/485/VIII/2020 z dnia 5 maja 

br. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania. MPU poinformowała również o możliwości zgłaszania wniosków 

do Studium w terminie do 31 lipca br., który to termin został następnie przedłużony do 31 sierpnia br.  

Rada Osiedla Św. Łazarz postanawia zgłosić swoje wnioski do Studium. 

 

W związku z powyższym oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 11 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wnioskowanie do organów Miasta o wywołanie 

lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Osiedla oraz 

o dokonanie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

w części dotyczącej obszaru Osiedla, podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

                                                                                                 

Przewodnicząca 

    Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

               Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 

  



Załącznik do uchwały Nr XVI/      /III/2020 
Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 

 

Wnioski Rady Osiedla Św. Łazarz do Studium uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Poznania  

 

1. Zmiana ul. Głogowskiej na ulicę klasy Z, od wyjazdu z PST do ul. Krauthofera. 

2. Zmiana ul. Hetmańskiej na ulicę klasy Z, od ul. Dmowskiego do ul. Grochowskiej. 

3. Likwidacja trzeciego pasa ruchu na ul. Reymonta. 

4. Objęcie terenem zieleni parkowej z rekreacją, terenu  zlokalizowanego przy 

ul. Łukaszewicza i ul. Dmowskiego, działki nr 119/1, 119/2, 121/2, 122/2, 123, 124/1, 

126, 127/1, 128, 131 ark. 33, obręb 39 (Łazarz). 

5. Objęcie terenem zieleni parkowej parkingu przy Palmiarni Poznańskiej – 

ul. Śniadeckich 12, działka 48/26  ark. 33, obręb 39 (Łazarz) 

 

  



UCHWAŁA NR XV/       /III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przeznaczan ie środków 

pochodz ących z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania na rem onty 

chodników na Łazarzu. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 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), uchwala się, co następuje: 

                                                                  

§ 1 

Wnioskuje się o przeznaczanie środków pochodzących z wpływów ze Strefy Płatnego 

Parkowania na remonty chodników na Łazarzu. 

§ 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 wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przeznaczan ie środków 

pochodz ących z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania na rem onty 

chodników na Łazarzu. 

 

Rada Osiedla św. Łazarz uznaje za zasadne stworzenie nowego instrumentu finansowego, 

ze środków pochodzących z SPP, wspierającego remonty, modernizację, budowę chodników oraz 

utrzymanie i modernizację zieleni przyulicznej oraz infrastruktury rowerowej. Przekazanie części 

dochodów z SPP osiedlu, z przeznaczeniem na ten cel, było jednym z ważnych argumentów za 

wprowadzeniem na Łazarzu Strefy Płatnego Parkowania i jest oczekiwane przez mieszkańców. 

 
W związku z powyższym oraz w świetle § 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. 

 

                                                                                              

                                                                                                 Przewodnicząca 

        Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

       Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

  



UCHWAŁA NR XVI/        /III/2020 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 26 sierpnia 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 lipiec-sierpie ń 2020 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     600,00 zł 

2) Ellmann Joanna     400,00 zł 

3) Janowski Andrzej     600,00 zł 

4) Kosiedowski Wojciech    350,00 zł 

5) Koszal Dorota       50,00 zł 

6) Kowalczyk Paweł       50,00 zł 

7) Krupa Dawid     350,00 zł 

8) Łukarska Janina     350,00 zł 

9) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   400,00 zł 

10) Modrzyński Roman    400,00 zł 

11) Naradowski Tomasz    400,00 zł 

12) Nowak Maciej     200,00 zł 

13) Pakuła Marcin     350,00 zł 

14) Pawelczyk Szymon    350,00 zł 

15) Skurzyński Jakub       50,00 zł 

16) Smirnow Amadeusz    100,00 zł 

17) Stecka Klaudia     350,00 zł 

18) Szeszuła Beata     600,00 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 lipiec-sierpie ń 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 

 

 

 

 

 

 

 


