
UCHWAŁA NR XVIII102/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 maja 2016 r.  

 

 

w sprawie ustalenia listy zada ń priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, 

modernizacji dróg oraz o świetlenia na lata 2016-2019.  

 

 

Na podstawie § 28 ust. 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. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz. 

4278), w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 i § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta 

Poznania z dnia 29 września 2015 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 

Ustala się chodnik na ulicy Arciszewskiego, jako priorytet w zakresie budowy, przebudowy, 

modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019 – dokończenie brakującego fragmentu. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 

 
 

 

 
 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie ustalenia/wskazania listy zada ń priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, 

modernizacji dróg oraz o świetlenia na lata 2016-2019 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 

2015 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami przeznaczonymi na budowę, przebudowę, 

modernizację dróg oraz oświetlenia oraz § 3 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym gospodarowanie środkami, 

o których mowa w ust. 1, realizowane jest poprzez  podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia 

środków oraz sposobu ich wydatkowania, w tym zamiaru przekazania realizacji zadania wydziałowi 

lub jednostce organizacyjnej Miasta, w związku z zarządzeniem Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta 

Poznania z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych 

Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości określającym zasady planowania zadań w 

ramach środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla  
 

(-)Maria Łazarz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UCHWAŁA NR XVIII/103/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 maja 2016 r. 

 

w sprawie  powołania stałych komisji Rady oraz okre ślenia przedmiotu i zakresu  

ich działania. 

 

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 5 oraz § 29 ust. 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. Wlkp. 

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

 

§ 1 

Powołuje się następujące stałe komisje Rady:  

1) Komisję bezpieczeństwa i porządku publicznego - do spraw problematyki 

bezpieczeństwa, porządku i ładu przestrzennego na Osiedlu, kontaktu i współdziałania 

ze służbami porządkowymi (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna), monitoring tematów 

trudnych np. związanych z zakłócaniem porządku, wsparcie mieszkańców w sytuacjach 

kryzysowych; 

 

2) Komisję kultury, oświaty i rekreacji - do spraw współpracy z placówkami oświatowymi na 

terenie Osiedla Św. Łazarz, współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi, rozwoju kulturalnego mieszkańców Osiedla, inicjowania i 

wspierania więzi lokalnych , do spraw działalności IK Pireus , OSK , działania 

wspierające organizację imprez rekreacyjnych oraz sportowych na Osiedlu, programy dla  

seniorów;  

 

3) Komisję polityki przestrzennej, zieleni i rewitalizacji - do spraw stanu publicznej 

infrastruktury drogowej, parków, zieleńców, skwerów, miejsc wypoczynku, małej 

architektury osiedlowej, problemów komunikacji miejskiej, zagospodarowania 

przestrzennego (plany miejscowe, decyzje o warunkach zabudowy) Osiedla, problemów 

ochrony środowiska, ładu przestrzennego, gospodarowania gruntami oraz inwestycji, do 

spraw rewitalizacji śródmieścia, wdrażania programów rewitalizacji i odnowy śródmieścia, 

działania na rzecz poprawienia estetyki Osiedla , rewaloryzacji terenów zielonych , 

program KAWKA, ekopatrole, działania związane z  tworzeniem miejsc do 

wyprowadzania psów; 



 

4) Komisję inicjatyw społecznych i współpracy z mieszkańcami - do spraw związanych z  

informowaniem mieszkańców o funkcjonowaniu i inicjatywach Rady Osiedla, 

wspieraniem inicjatyw mieszkańców, przygotowanie i dystrybucji informacji na tablicach 

informacyjnych na terenie Osiedla, wspierania mieszkańców w sytuacjach 

problemowych, dbania o budowę więzi społecznych. 

 

 

§ 2 

1. Do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego powołuje się: 

1) Agnieszkę Glapę, 

2) Ryszarda Balcerzaka, 

3) Wojciecha Wośkowiaka, 

4) Hieronima Kozłowskiego, 

5) Agnieszkę Michalak-Pietkiewicz, 

6) Marię Paradowską, 

7) Łukasza Prymasa, 

8) Tomasza Wojciechowskiego, 

9) Piotra Pałgana, 

10) Romana Modrzyńskiego, 

11) Jakuba Kozłowskiego, 

12) Marię Łazarz. 

2. Do składu Komisji kultury, oświaty i rekreacji powołuje się: 

1) Agnieszkę Glapę, 

2) Marię Łazarz, 

3) Filipa Olszaka, 

4) Romana Modrzyńskiego, 

5) Wojciecha Derę, 

6) Marię Kopeć, 

7) Hieronima Kozłowskiego, 

8) Marię Paradowską, 

9) Dorotę Bartkowiak, 

10) Bognę Zielińską, 

11) Adama Kaczmarka. 

3. Do składu Komisji polityki przestrzennej, zieleni i rewitalizacji powołuje się: 

1) Agnieszkę Glapę, 

2) Marię Łazarz, 



3) Filipa Olszaka, 

4) Bogumiłę Maćkowiak, 

5) Marię Paradowską, 

6) Łukasza Prymasa, 

7) Bognę Zielińską, 

8) Dorotę Bartkowiak, 

9) Adama Kaczmarka, 

10) Ryszarda Balcerzaka, 

11) Jakuba Kozłowskiego, 

12) Genowefę Banaszak, 

13) Agnieszkę Michalak-Pietkiewicz. 

4. Do składu Komisji inicjatyw społecznych i współpracy z mieszkańcami powołuje się: 

1) Agnieszkę Glapę, 

2) Marię Łazarz, 

3) Filipa Olszaka, 

4) Romana Modrzyńskiego, 

5) Genowefę Banaszak, 

6) Bogumiłę Maćkowiak, 

7) Wojciecha Derę. 

 

§ 3 

Poszczególne komisje na swoich pierwszych posiedzeniach dokonają podziału pełnionych  

w komisjach funkcji. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr III/14/II/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

  

 

w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz okre ślenia przedmiotu i zakresu ich działania. 

 

W związku z § 29 ust. 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada może powołać ze swego 

grona stałe komisje problemowe, dla wykonywania zadań Osiedla, określając przedmiot i zakres ich 

działania, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 
 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
(-) Maria Łazarz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UCHWAŁA NR XVIII/104/II/2016 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 18 maja 2016 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 dietę za kwiecień 2016 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Ryszard Balcerzak 40,00 zł; 
2) Genowefa Banaszak 40,00 zł; 
3) Dorota Bartkowiak                                                 80,00 zł; 
4) Wojciech Dera 180,00 zł; 
5) Agnieszka Glapa 100,00 zł; 
6) Adam Kaczmarek 60,00 zł; 
7) Maria Kopeć 40,00 zł; 
8) Jakub Kozłowski                                                   40,00 zł; 
9) Hieronim Kozłowski                                               40,00 zł 
10) Maria Łazarz 800,00 zł; 
11) Bogumiła Maćkowiak 220,00 zł; 
12) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz                           80,00 zł ; 
13) Roman Modrzyński 180,00 zł; 
14) Filip Olszak 620,00 zł; 
15) Maria Paradowska 100,00 zł; 
16) Piotr Pałgan                                                       20,00 zł; 
17) Łukasz Prymas 80,00 zł; 
18) Tomasz Wojciechowski 120,00 zł; 
19) Wojciech Wośkowiak                                            20,00 zł 
20) Bogna Zielińska                                                  80,00 zł; 

 

§  2  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  Przewodniczący Rady Osiedla  
                                                                             (-) Filip Olszak 
 

 



  UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla.  

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za kwiecień 2016r., zgodnie  

z poniższym zestawieniem: 

1) Ryszard Balcerzak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 2 

sesjach; 

2) Genowefa Banaszak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i uczestniczenia w 1 sesji, 

przygotowanie konkursu Zielony Poznań; 

3) Dorota Bartkowiak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i uczestniczenia w 2 sesjach, 

uczestnictwa w spotkaniach  grupy oceniającej wnioski ŁIO, przygotowanie konkursu Zielony 

Poznań; 

4) Wojciech Dera – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla  i Zarządu Osiedla, 

uczestniczenia w 2 sesjach , spotkaniach Zarządu  , uczestnictwa w posiedzeniach Grupy 

Programowej, udziału w spotkaniu z ZDM  i Porozumieniu Osiedli, udziału w spotkaniach 

grupy oceniającej wnioski ŁIO; 

5) Agnieszka Glapa – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 2 

sesjach, uczestnictwa w spotkaniach  grupy oceniającej wnioski ŁIO; 

6) Adam Kaczmarek – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i Zarządu Osiedla 

uczestniczenia w 2 sesjach ,  ocena  wniosków ŁIO; 

7) Maria Kopeć – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 1 sesji, 

uczestniczenia w posiedzeniach Grupy Programowej ; 

8) Jakub Kozłowski- z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 2 sesjach; 

9) Hieronim Kozłowski – z tytułu funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 2 sesjach;                       

10) Maria Łazarz – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącej Zarządu  

Osiedla, przygotowywania materiałów i projektów pism, udziału w spotkaniach 

organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta – Zarząd Dróg Miejskich, Biuro 

Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Wydział Oświaty, Zarząd Zieleni Miejskiej, 

udziału w spotkaniach w sprawie prac wykonywanych ze środków Rady Osiedla, udziału w 

konkursach na dyrektorów placówek oświatowych, udziału w spotkaniach z Otwartą Strefą 

Kultury i IK Pireus, udziału w imprezach oświatowych organizowanych dla dzieci i młodzieży 

na Osiedlu, reprezentowanie Rady na spotkaniach w Urzędzie Miasta, monitorowanie 

realizacji zadań Osiedla, udziału w spotkaniach zespołu oceniającego projekty Centrum Warte 

Poznania ,podejmowania działań interwencyjnych, odbycia dyżurów w biurze Rady Osiedla, 

spotkania w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych, reprezentowanie Rady na 

spotkaniach  z POSiR dotyczących uruchomienia pływalni letniej w Parku Kasprowicza 

,udziału w spotkaniach Zarządu Porozumienia Osiedli, udziału w spotkaniach w sprawie 

realizacji zadań Osiedla przez BKPiRM – ŁIO, udziału w spotkaniach grupy oceniającej 



wnioski ŁIO, udziału w spotkaniach w sprawie współpracy Rady Osiedla z Palmiarnią i UAM w 

sprawie zagospodarowania posesji  ul. Śniadeckich 12, udziału w spotkaniu z Strażą Miejską, 

uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Programowej Pireus , udziału w spotkaniach z Z-cami 

Prezydenta  A.Stasisą i J.Solarskim w sprawie zagospodarowania posesji przy  ul. 

Śniadeckich 12, refundacji kosztów rozmów telefonicznych oraz kosztów przejazdów w 

sprawach dotyczących realizacji zadań osiedlowych; 

11) Bogumiła Maćkowiak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla,  

i uczestniczenia w 2 sesjach, posiedzeniach Zarządu, przygotowania  materiałów do  

konkursu Zielony Poznań, kontakty z Wydziałem Działalności Gospodarczej  i Rolnictwa , 

udziału w spotkaniach z mieszkańcami w siedzibie Rady Osiedla; 

12) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i uczestniczenia w 2 

sesjach, uczestnictwa w spotkaniach  grupy oceniającej wnioski ŁIO; 

13)  Roman Modrzyński – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 2 

sesjach, prowadzenia profilu na FB - strony Rady Osiedla , spotkań organizacyjnych IK 

Pireus, uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Programowej, udziału w spotkaniu ze Strażą 

Miejską , "patrole" wspólne ze strażnikiem, 

14) Filip Olszak – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącego Osiedla, 

uczestniczenia w 2 sesjach, przygotowywania materiałów do projektów pism, uchwał, udziału 

w spotkaniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, udziału w spotkaniach z 

IK Pireus, refundacji kosztów rozmów telefonicznych oraz korzystania z prywatnego 

samochodu w sprawach dotyczących realizacji zadań osiedlowych, przygotowania materiałów 

w sprawie realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich  i ZZM zadań Osiedla,  spotkania w 

Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych, reprezentowanie Rady na spotkaniach  z 

POSiR dotyczących uruchomienia pływalni letniej w Parku Kasprowicza, udziału w 

spotkaniach w sprawie realizacji zadań Osiedla przez BKPiRM – ŁIO, udziału w spotkaniach 

grupy oceniającej wnioski ŁIO, udziału w spotkaniach w sprawie współpracy Rady Osiedla z 

Palmiarnią i UAM w sprawie zagospodarowania posesji  ul. Śniadeckich 12, udziału w 

spotkaniach z Z-cami Prezydenta  A.Stasisą i J.Solarskim w sprawie zagospodarowania 

posesji przy  ul. Śniadeckich 12 ,uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Programowej , 

podejmowania działań interwencyjnych ; 

15) Maria Paradowska – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla, uczestniczenia w 2 

sesjach,  uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Programowej ,działań wynikających z pełnienia 

funkcji wiceprzewodniczącej Rady, udziału w spotkaniach grupy oceniającej wnioski ŁIO ; 

16) Piotr Pałgan  - z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i uczestniczenia w 1 sesji;                                                    

17) Łukasz Prymas – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla, uczestniczenia 

w 2 sesjach i posiedzeniach Zarządu, prowadzenia profilu na FB Rady Osiedla ;  

18) Tomasz Wojciechowski – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla,  

uczestniczenia w 2 sesjach i posiedzeniu Zarządu, udziału w spotkaniu "Bezpieczna dzielnica, 

bezpieczny mieszkaniec"; 

19) Wojciech Wośkowiak -  z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i uczestniczenia w 1 sesji ; 



20) Bogna Zielińska  -  z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla uczestniczenia 

w 2 sesjach i posiedzeniach Zarządu, uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Programowej. 

 

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 
 

(-) Maria Łazarz 
 

 
 


