Data wpływu: 24.04.17 r.

UCHWAŁA NR XXX//186/II/2017
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 12a.

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

Opiniuje się negatywnie lokalizację kasyna gry w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 12a.

2.

Uwagi do lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 12a stanowią załącznik
do uchwały.

§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 zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 12a.
W

związku z pismem Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa nr DGR-

VII.0724.4.1.2017 z dnia 31 marca 2017 r. oraz w świetle zapisu § 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
(-) Maria Łazarz

Załącznik do uchwały
Nr XXX/186/II/2017
Rady Osiedla Św. Łazarz
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Uwagi do lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 12a:
W opinii Rady Osiedla Św. Łazarz, ulokowanie kasyna gry przy ul. Śniadeckich 12a oraz jego
działalność będzie szczególnie uciążliwa dla mieszkańców. Przede wszystkim ze względu na auta
podjeżdżające pod lokal kasyna w godzinach wieczornych i nocnych. Dodatkowy hałas będzie
ponadto generować nawierzchnia ulicy Śniadeckich, którą po części tworzy kostka brukowa, a po
części bardzo dziurawy asfalt.

UCHWAŁA NR XXX/187/II/2017
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do wprowadzania danych w ramach
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Na

podstawie

§

28

ust.

1,

w

powiązaniu

z

§

9

ust.

1

pkt

13

uchwały

nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu
Osiedla Św. Łazarz, uchwala się, co następuje:

§1
Na przedstawiciela Osiedla do wprowadzania danych do serwisu elektronicznego
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wyznacza się panią Bognę Zielińską.

§2
Wykonanie uchwały powierza się osobie wymienionej w ust. 1.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
(-) Filip Olszak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

w sprawie wyznaczenia

przedstawiciela

do

wprowadzania

danych

w

ramach

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

W związku z pismem Gabinetu Prezydenta Nr Prd-IX.3020.5.201 z dnia 22 marca 2017 r., oraz
w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 13 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje
zadania w szczególności poprzez współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla
zmierzających do poprawy warunków ich życia, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
(-) Maria Łazarz

UCHWAŁA NR XXX/188/II/2017
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie zaopiniowania możliwości namalowania na terenie Parku Kasprowicza
owalnego toru do roller derby.
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 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
Opiniuje się negatywnie możliwość namalowania na terenie Parku Kasprowicza owalnego
toru do roller derby.
§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 zaopiniowania możliwości namalowania na terenie Parku Kasprowicza
owalnego toru do roller derby.
W opinii Rady Osiedla Św. Łazarz ulokowanie toru do roller derby na proponowanym terenie
stanowiłoby niebezpieczeństwo dla pozostałych użytkowników parku. W celu jego zapewnienia cały
obszar planowanego toru musiałby zostać całkowicie wyłączony z użytku, co uniemożliwiłby dojście
do pływalni znajdującej się tuż za przedmiotowym terenem, a także organizowanie na nim
jakichkolwiek innych przedsięwzięć.

W związku z powyższym oraz pismem Zarządu Zieleni Miejskiej nr ZZM.RZ.5/5111-152/2017 z dnia 5
kwietnia 2017 r. oraz w świetle zapisu § 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
(-) Maria Łazarz

UCHWAŁA NR XXX/189/II/2017
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków znajdujących się
w planie finansowym Przedszkola nr 44.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 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
Wyraża się zgodę na przesunięcie środków finansowych, znajdujących się w planie
finansowym Przedszkola nr 44, w wysokości 3 500 zł z zadania „Doposażenie sal
dydaktycznych” na zadanie „Zakup pomocy dydaktycznych”.
§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 wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków znajdujących się
w planie finansowym Przedszkola nr 44.
W związku z pismem Dyrektor Przedszkola nr 44 z dnia 11 kwietnia 2017 r. oraz w świetle § 10 ust. 1
pkt 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że Rada po rozeznaniu potrzeb Osiedla,
uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala w uzgodnień z właściwą jednostką organizacyjną Miasta
listy zadań, wskazując kolejność (hierarchię) ich realizacji w dziedzinie prac remontowych w miejskich
gimnazjach, szkołach podstawowych przedszkolach, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
(-) Maria Łazarz

Data wpływu: 20.04.17 r.

UCHWAŁA NR XXX/190/II/2017
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku o patronat honorowy Prezydenta Miasta Poznania
nad wydarzeniem „Spacery z przewodnikiem po Łazarzu”.
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 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
Opiniuje się pozytywnie wniosek o patronat honorowy Prezydenta Miasta Poznania nad
wydarzeniem „Spacery z przewodnikiem po Łazarzu”.

§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 zaopiniowania wniosku o patronat honorowy Prezydenta Miasta Poznania
nad wydarzeniem „Spacery z przewodnikiem po Łazarzu”.

W związku z § 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
(-) Maria Łazarz

UCHWAŁA NR XXX/191/II/2017
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 kwietnia 2017 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 kwiecień 2017 r. następującym członkom organów
Osiedla:
1) Ryszard Balcerzak

20,00 zł;

2) Genowefa Banaszak

20,00 zł;

3) Wojciech Dera

80,00 zł;

4) Agnieszka Glapa

120,00 zł;

5) Maria Kopeć

20,00 zł;

6) Hieronim Kozłowski

20,00 zł;

7) Maria Łazarz

840,00 zł;

8) Bogumiła Maćkowiak

200,00 zł;

9) Roman Modrzyński

150,00 zł;

10) Filip Olszak

580,00 zł;

11) Maria Paradowska

140,00 zł;

12) Piotr Pałgan

20,00 zł;

13) Łukasz Prymas

60,00 zł;

14) Tomasz Wojciechowski

60,00 zł;

15) Wojciech Wośkowiak

20,00 zł;

16) Bogna Zielińska

120,00 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 2017 r., zgodnie z poniższym
zestawieniem:
1) Ryszard Balcerzak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w sesji;
2) Genowefa Banaszak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w sesji;
3) Wojciech Dera – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 1 sesji,
uczestniczenia w spotkaniach Zarządu Osiedla, udziału w spotkaniach w sprawie mpzp,
udziału w spotkaniach w sprawie realizacji zadań Osiedla;
4) Agnieszka Glapa – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w sesji,
udziału w spotkaniach w sprawie mpzp, udziału w spotkaniu - oceny wniosków ŁIO;
5) Maria Kopeć - z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w sesji;
6) Hieronim Kozłowski - z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w sesji;
7) 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, Zarząd Zieleni Miejskiej, udziału w spotkaniach w Wydziale Oświaty,
udziału w spotkaniach w sprawie odbiorów prac wykonanych przez jednostki miejskie, udziału
w spotkaniach Grupy Programowej IK Pireus, udziału w spotkaniu dotyczącym działalności IK
Pireus, reprezentowanie Rady na spotkaniach w Urzędzie Miasta, monitorowanie realizacji
zadań Osiedla, podejmowania działań interwencyjnych, odbycia dyżurów w biurze Rady
Osiedla, udziału w spotkaniach Zarządu Porozumienia Osiedli, przygotowania materiałów i
udziału w posiedzeniach Komisji Rady Miasta (Komisji Oświaty, Komisji Bezpieczeństwa,
Rewitalizacji,

Komisji

Polityki

Przestrzennej,

Komisji

Ochrony

Środowiska),

ZKZL,

uczestniczenia w szkoleniu - granty osiedlowe, przygotowania i uczestniczenia w spotkaniach
Zarządu Osiedla, udziału w spotkaniach w sprawie realizacji zadań Osiedla przez BKPiRM,
przygotowania materiałów i udziału w spotkaniach w sprawie rewitalizacji Osiedla i ocenie
wniosków ŁIO, udziału w pracach komisji oceny wniosków w konkursie Centrum Warte
Poznania, udziału w spotkaniach w sprawie realizacji z budżetu ZDM zadania – remont ul.
Jarochowskiego, udziału w spotkaniach w sprawie mpzp, udziału w spotkaniach w sprawie
realizacji z budżetu Osiedla zadań przez ZDM – zieleń i ZZM – Plac Nowakowskiego,
refundacji kosztów reprezentowania Rady Osiedla na spotkaniach, uroczystościach...,
refundacji kosztów rozmów telefonicznych oraz korzystania z prywatnego samochodu w
sprawach dotyczących realizacji zadań osiedlowych;
8) Bogumiła Maćkowiak – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla,
i uczestniczenia w 2 sesjach, uczestniczenia w spotkaniach Zarządu Osiedla, udziału

w spotkaniu w sprawie oceny wniosków ŁIO, udziału w spotkaniach z mieszkańcami
w siedzibie Rady Osiedla, odbycia dyżurów w biurze Rady Osiedla, udziału w spotkaniach w
sprawie mpzp, udziału w spotkaniach w sprawie realizacji zadań Osiedla w sprawie
rewitalizacji i ŁIO;
9) Roman Modrzyński – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 1
sesji, prowadzenia profilu na FB - strony Rady Osiedla, udziału w spotkaniach w sprawie
mpzp, udziału w spotkaniach Grupy Programowej IK Pireus;
10) Filip Olszak – z tytułu pełnienia w tym okresie funkcji Przewodniczącego Osiedla,
uczestniczenia

w sesji,

przygotowywania

materiałów

do

projektów

pism,

udziału

w spotkaniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, refundacji kosztów
rozmów telefonicznych, przygotowania materiałów w sprawie realizacji zadań Osiedla przez
Zarząd Dróg Miejskich, udziału w spotkaniach w sprawie realizacji zadań Osiedla,
przygotowania materiałów i udziału w spotkaniach w sprawie realizacji z budżetu ZDM
zadania – remont ul. Jarochowskiego, udziału w spotkaniach w sprawie realizacji z budżetu
Osiedla zadań przez ZZM – Plac Nowakowskiego, udziału w spotkaniu dotyczącym
działalności

IK Pireus, udziału w spotkaniach Grupy Programowej IK Pireus, udziału w

spotkaniu w sprawie oceny wniosków ŁIO, udziału w pracach komisji konkursowej – Rynek
Łazarski, podejmowania działań interwencyjnych;
11) Maria Paradowska – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i wiceprzewodniczącej
Rady Osiedla, uczestniczenia w 2 sesjach, udziału w spotkaniach Grupy Programowej IK
Pireus, udziału w spotkaniach w sprawie rewitalizacji Osiedla, udziału w spotkaniach
w sprawie mpzp , udziału w spotkaniu w sprawie oceny wniosków ŁIO, udziału w spotkaniu z
ZKZL, udziału w spotkaniu Zarządu Porozumienia Osiedli;
12) Piotr Pałgan - z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia w 1 sesji;
13) Łukasz Prymas – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady i Zarządu Osiedla, uczestniczenia
w sesji, prowadzenia profilu na FB Rady Osiedla;
14) Tomasz Wojciechowski – z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla, uczestniczenia
w sesji, udziału w spotkaniach z Policją i Strażą Miejską;
15) Wojciech Wośkowiak - z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i uczestniczenia
w sesji;
16) Bogna Zielińska - z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Osiedla i Zarządu Osiedla
uczestniczenia w sesji, spotkaniach Zarządu Osiedla, udziału w spotkaniach Grupy
Programowej IK Pireus, udziału w spotkaniu w sprawie oceny wniosków ŁIO, podejmowania
działań interwencyjnych.

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

