
Data wpływu: 02.02.2022 r. 

 

UCHWAŁA NR XXXV/213/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie  wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o dokonanie zmiany w planie 

finansowym 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 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 dla osiedli, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Środki nierozdysponowane w wysokości 39 618,00 zł przeznacza się na zadanie 

„Zagospodarowanie terenów zieleni”. 

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 

 

§ 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 Zarządu Zieleni Miejskiej o dokonanie zmiany w planie 

finansowym na 2022 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. 

 

 

         Wnioskodawca 

Przewodnicząca 
    Zarządu Osiedla Św. Łazarz 
 

          (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

 

  



 

UCHWAŁA NR XXXV/214/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie stanowiska w sprawie  stałych zmian tras linii komunikacyjnych. 

 

 

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 stałych zmian tras linii komunikacyjnych, 

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 stałych zmian tras linii komunikacyjnych. 

 

 

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 
 

                                                                      Przewodniczący 
                                                                      Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
                                                                     (-) Andrzej Janowski 

 
 
  



 Załącznik do uchwały  
Nr XXXV/214/III/2022 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 19 stycznia 2022 r 

 

 
Stanowisko w sprawie stałych zmian tras linii komunikacyjnych 

 
 
W ocenie Rady Osiedla, zasadne jest utrzymanie tramwajowego połączenia umożliwiającego 

dojazd z Łazarza przez Most Dworcowy, ul. Matyi i Królowej Jadwigi do przystanku przy 

ul. Półwiejskiej. Warte rozważenia jest również poprowadzenie w układzie docelowym jednej 

z linii tramwajowych ul. Głogowską, następnie przez Most Dworcowy, Dworzec Główny, 

ul. Towarową, nowym prawoskrętem w ul. św. Marcin.  

  



UCHWAŁA NR XXXV/215/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 19 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wznowienie prac nad 

opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru Parku Kasprowicza.  

 
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. Wlkp. z 2010 r. 

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

 

§ 1 

Wnioskuje się o wznowienie prac nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Parku Kasprowicza. 

 

§ 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 wznowienie prac nad 

opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru Parku Kasprowicza.  

 

Rada Osiedla Św. Łazarz wnioskuje o wznowienie prac nad opracowaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kasprowicza. 

Prace nad ww. planem rozpoczęły się na  podstawie uchwały nr LXI/949/VI/2013 Rady Miasta 

Poznania z dnia 20 grudnia 201 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza” w Poznaniu. Prace zakończyły się na etapie 

zbierania wniosków w 2014 roku. 

Obszar objęty uchwałą położony jest pomiędzy ulicami Jarochowskiego, Chociszewskiego, Reymonta 

i Wyspiańskiego w Poznaniu. W przeważającej części zajęty jest przez tereny i obiekty parkowe 

i sportowo-rekreacyjne (w tym halę Arena). Od strony ulicy Wyspiańskiego znajdują się również 

budynki o innych funkcjach: oświatowych, hotelowych, biurowych i mieszkaniowych, a od strony ulicy 

Chociszewskiego – zespół budynków mieszkaniowych.  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza" pozwoli na 

zabezpieczenie trenów zielonych i sformułowanie dla tego obszaru szczegółowych rozwiązań 

funkcjonalno-przestrzennych. 

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 

Przewodnicząca 
    Zarządu Osiedla Św. Łazarz 
 

          (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 
 

 



UCHWAŁA NR XXXV/216/III/2022 

PROJEKT UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 19 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o przeniesienie postoju taxi z ul. Calliera 

na ul. Kolejową. 

 
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. Wlkp. z 2010 r. 

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

 

§ 1 

Wnioskuje się o przeniesienie postoju taxi z ul. Calliera na ul. Kolejową, w pobliżu 

ul. Hetmańskiej. 
§ 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 Zarządu Dróg Miejskich o przeniesienie postoju taxi z ul. Calliera 

na ul. Kolejową. 

 

Postój taxi zlokalizowany przy ul. Calliera jest bardzo słabo wykorzystywany. Zasadne jest 

wprowadzenie w tym miejscu ogólnodostępnych miejsc postojowych dla mieszkańców, z możliwością 

wykorzystania ich części na ogródek gastronomiczny. Postój mógłby zostać przeniesiony na 

ul. Kolejową, w pobliżu ul. Hetmańskiej. Jest to uzasadnione bliskością hotelu na ul. Kolejowej oraz 

Nocnego Targu Towarzyskiego.  

 

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 

Przewodniczący 
     Rady Osiedla Św. Łazarz 
 

                     (-) Andrzej Janowski 

 

 

 

 

 

 

  



UCHWAŁA NR XXXV/217/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 19 stycznia 2022 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”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się osobie wymienionej w § 1. 

 

§ 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 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.8120.4.2.2022 

z 14 stycznia 2022 r. oraz 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. 

 

 

 

Wnioskodawca 

 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Andrzej Janowski 

 

 

 

 

  

 

 

 


