
Data wpływu: 26.10.17 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/229/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 25 pa ździernika 2017 roku 

w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2018  

 

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. Wlkp. Nr 231 

z dnia 1 grudnia 2010 r. poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się projekt planu wydatków Osiedla na rok 2018. 

2. Projekt planu wydatków Osiedla na rok 2018 stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.  

§3 

Traci moc uchwała nr XXXIII/208/II/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie projektu planu 

wydatków Osiedla na rok 2018 oraz uchwała nr XXXIV/213/II/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 

roku w sprawie zmian w projekcie planu wydatków Osiedla na rok 2018. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 

 
 

 
Przewodniczący Rady Osiedla  

 
                      (-) Filip Olszak 

 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2018 

 

Zgodnie z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Św. Łazarz, stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji 

Rady należy uchwalanie planów wydatków osiedla oraz w związku z wolą udziału Osiedla w zadaniu 

inwestycyjnym wyłonionym do realizacji w drodze konkursu zadań inwestycyjnych osiedli, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

       Przewodnicząca Zarządu Osiedla  
 
                     (-) Maria Łazarz 



UCHWAŁA NR XXXVI/230/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 25 pa ździernika 2017 r. 

 

w sprawie wyra żenia zgody na przesuni ęcie zadania do realizacji w 2018 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) oraz § 6a 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, 

zmienionej uchwałą Nr XXIX/675/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Wyraża się zgodę na przesunięcie zadania „Rozbudowa placu Nowakowskiego – Zielony 

Przystanek”, kwota 498 298,96 zł, ujętego w planie finansowym Zarządu Zieleni Miejskiej do 

realizacji w 2018 r. 

 

 § 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 wyra żenia zgody na przesuni ęcie zadania do realizacji w 2018 r. 

 

W piśmie nr ZZM.RZ.4/5121-7.23/2017 z 6 października 2017 r. Zarząd Zieleni Miejskiej 

poinformował, że z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w przetargu nie jest w stanie zrealizować 

ww. zadania w bieżącym roku i wystąpił do Osiedla o wyrażenie zgody na przesunięcie zadania do 

realizacji w 2018 r. 

 

W związku z powyższym oraz § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że do 

wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu 

budżetu Miasta, a także możliwością planowania i wydatkowania środków przeznaczonych na 

inwestycje w okresie dłuższym niż rok, określoną w § 6a 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, zmienionej uchwałą Nr XXIX/675/VII/2016 z dnia 13 grudnia 

2016 r., podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 
 

(-) Maria Łazarz 



 

UCHWAŁA NR XXXVI/231/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 25 pa ździernika 2017 roku  
 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie nadania 

skwerowi nazwy Eki z Małeki  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 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 uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania skwerowi 

nazwy Eki z Małeki. 

 

§ 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 projektu uchwały Rady Miasta Poznania  w sprawie nadania 

skwerowi nazwy Eki z Małeki 

 

W związku z pismem Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego nr ZG-GNN.5031.53.2016 z dnia 

10 października 2017 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 
 

    (-) Maria Łazarz 



 

UCHWAŁA NR XXXVI/232/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 25 pa ździernika 2017 roku  
 

 

w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w Poznaniu prz y ul. Wyspia ńskiego 26a  

 
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 

Opiniuje się pozytywnie lokalizację kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26a. 

 

§ 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 prz y ul. Wyspia ńskiego 26a 

 

W związku z pismem Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa nr DGR-I.0724.3.9.2016 

z dnia 17 października 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 



Data wpływu: 06.11.17 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/233/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 25 pa ździernika 2017 r. 

 

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodar owania 

przestrzennego „W rejonie ulic Uła ńskiej i Grunwaldzkiej” 

 

 

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

Zgłasza się wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej”, stanowiące 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 zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodar owania 

przestrzennego „W rejonie ulic Uła ńskiej i Grunwaldzkiej” 

 
 

W związku z zawiadomieniem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU-Z3/5043-57/S2/17 z dnia 10 

października 2017 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 zasadne. 

 

 

 

         Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

         (-) Maria Łazarz 



Załącznik do uchwały  
nr XXXVI/233/II/2017  

Rady Osiedla Św. Łazarz  
z dnia 25 października 2017 r. 

 

Wnioski Rady Osiedla Św. Łazarz do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „W rejonie ulic Uła ńskiej i Grunwaldzkiej”: 

 
- mpzp powinien uwzględniać historyczny charakter dzielnicy; 

- teren objęty mpzp powinien być ogólnodostępny; 

- budynki powinny pełnić funkcję głownie mieszkaniową, a na ich parterach powinny powstać 

lokale usługowe: sklepy, restauracje itp.; 

- mniej więcej na wysokości ul. Orzeszkowej powinna przebiegać ulica łącząca ul. Matejki 

z ul. Ułańską; 

- budynki nie powinny osiągać wysokości większej niż 5 kondygnacji; 

- reklamy umieszczane na terenie objętym planem powinny być niewielkich rozmiarów. 

 



Data wpływu: 26.10.17 
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/234/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 25 pa ździernika 2017 roku  
 

 

w sprawie zaopiniowania koncepcji przebudowy lub remontu ulic y Jarochowskiego od 

ul. Chociszewskiego do ul. Wyspia ńskiego wraz z koncepcj ą zieleni  

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 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 koncepcję przebudowy lub remontu ulicy Jarochowskiego od 

ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego wraz z koncepcją zieleni. 

2. Uwagi do koncepcji przebudowy lub remontu ulicy Jarochowskiego od 

ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego wraz z koncepcją zieleni, 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 koncepcji przebudowy lub remontu ulic y Jarochowskiego od 

ul. Chociszewskiego do ul. Wyspia ńskiego wraz z koncepcj ą zieleni 

 

W związku z pismem firmy Pracownia Drogowa F.K. Filip Kruszewski nr PD-FK-149/17 z dnia 

24 października 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 XXXVI/234/II/2017  

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 25 października 2017 r. 

 
 
 

Uwagi do koncepcji przebudowy lub remontu ulicy Jar ochowskiego od ul. Chociszewskiego do 

ul. Wyspia ńskiego wraz z koncepcj ą zieleni:  

- proponuje się, by zabruki na powierzchniach wyłączonych z ruchu zostały wykonane z kostki 

kamiennej (w magazynach ZDM), a nie z kostki betonowej; 

- RO sugeruje, aby oznaczenia fakturowe dla osób niewidomych wykonać nie w formie mat 

z wypukłościami, tylko przy wykorzystaniu specjalnych płytek; 

- w związku z rezygnacją z wymalowania przejść dla pieszych, sugeruje się wprowadzenie 

w pierwszym okresie po oddaniu drogi po remoncie, akcji edukacyjnej, szczególnie dla dzieci 

i młodzieży w zakresie prawidłowego poruszania się. 

 



UCHWAŁA NR XXXVI/235/II/2017 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 25 pa ździernika 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 wrzesie ń i październik 2017  r. następującym członkom 

organów Osiedla: 

1) Ryszard Balcerzak    250,00 zł; 

2) Genowefa Banaszak    500,00 zł; 

3) Wojciech Dera     850,00 zł; 

4) Agnieszka Glapa       20,00 zł; 

5) Adam Kaczmarek       40,00 zł;  

6) Hieronim Kozłowski      20,00 zł; 

7) Maria Łazarz             1700,00 zł; 

8) Bogumiła Maćkowiak    800,00 zł; 

9)  Agnieszka Michalak-Pietkiewicz     40,00 zł; 

10)  Roman Modrzyński    400,00 zł; 

11)  Filip Olszak             1540,00 zł; 

12)  Maria Paradowska    800,00 zł; 

13)  Piotr Pałgan       40,00 zł; 

14)  Łukasz Prymas     420,00 zł;  

15)  Tomasz Wojciechowski      70,00 zł; 

16)  Wojciech Wośkowiak      20,00 zł; 

17)  Bogna Zielińska                                      800,00 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 wrzesie ń i październik 2017  r., zgodnie 

z poniższym zestawieniem: 

1) Ryszard Balcerzak – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

2) Genowefa Banaszak – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

3) Wojciech Dera – z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów 

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

4) Adam Kaczmarek - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

5) Agnieszka Glapa - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

6) Hieronim Kozłowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

7) Maria Łazarz - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla, wkładu pracy 

w realizację zadań Zarządu Osiedla, przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu 

oraz zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

8) Bogumiła Maćkowiak – z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu 

kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

9) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań 

Osiedla; 

10) Roman Modrzyński – z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu 

kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

11) Filip Olszak – z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla, przygotowania 

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

12) Maria Paradowska – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

13) Piotr Pałgan - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

14) Łukasz Prymas – z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów 

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

15) Tomasz Wojciechowski – z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

16) Wojciech Wośkowiak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

17) Bogna Zielińska - z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i 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 
 
      (-) Maria Łazarz 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
                       

 
 

 
 


