Data wpływu: 20.07.2018 r.

UCHWAŁA NR XLVI/301/II/2018
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie

zaopiniowania propozycji podziału Osiedla na okręgi i obwody głosowania
w wyborach do Rady Osiedla

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.
Wielk. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278) oraz § 11 ust. 1 Załącznika nr 2 do 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
Opiniuje się pozytywnie podział Osiedla na 1 okręg wyborczy i 9 obwodów głosowania oraz
lokalizację siedzib obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem 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 propozycji podziału Osiedla na okręgi i obwody głosowania
w wyborach do Rady Osiedla

Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych pismem nr WJPM-VII.502.1.3.2018 r. z 2 lipca 2018 r.
przedłożył propozycję podziału Osiedla na okręgi i obwody głosowania.
Mając na uwadze powyższe, 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 oraz § 11 ust. 2 załącznika nr 2 do statutu – Zasad
i trybu wyboru Rady Osiedla stanowiącego, że podziału Osiedla na okręgi wyborcze i obwody
głosowania dokonuje Miejski Zespół po zasięgnięciu opinii Rady, podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.

Przewodnicząca Zarządu
(-) Maria Łazarz

UCHWAŁA NR XLVI/302/II/2018
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie

zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie organizacji konkursu na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta –
osiedli

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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 zarządzenia w sprawie organizacji konkursu na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli.
§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 zarządzenia w sprawie organizacji konkursu na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta –
osiedli
W związku z pismem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta nr WJPM- II.3031.3.2018
z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz w świetle § 28 ust. 1, w zw. 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 zasadne.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla

(-) Maria Łazarz

UCHWAŁA NR XLVI/303/II/2018
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie

zaopiniowania projektów rewaloryzacji zieleni w pasach drogowych na
terenie Osiedla

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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 rewaloryzacji zieleni w pasie drogowym ul. Jarochowskiego
na odcinku od ul. Winklera do ul. Hetmańskiej.
§2
Opiniuje się pozytywnie projekt
ul. Potockiej/Kolejowej/Hetmańskiej.

zagospodarowania

terenu

zieleńca

w

obrębie

§3
Opiniuje się pozytywnie projekt zagospodarowania terenu placu u zbiegu ul. Bukowskiej
i Grunwaldzkiej ze wskazaniem na wariant I/II .
§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Filip Olszak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

w sprawie zaopiniowania projektów rewaloryzacji zieleni w pasach drogowych na
terenie Osiedla
W

związku

z

pismami

Zarządu

Dróg

Miejskich

nr

TZ.427.310.2018,

TZ.427.320.2018

i TZ.427.323.2018 oraz w świetle § 28 ust. 1, w zw. 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 zasadne.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla

(-) Maria Łazarz

UCHWAŁA NR XLVI/304/II/2018
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 lipca 2018 roku

w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o montaż słupków lub innych
elementów małej architektury w celu zabezpieczenia chodników i przejść
dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem

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

§1
1. Wnioskuje się do Zarządu Dróg Miejskich o montaż słupków lub innych elementów małej
architektury w celu zabezpieczenia chodników i przejść dla pieszych przed nielegalnym
parkowaniem na terenie Łazarza.
2. Wykaz miejsc wymagających zabezpieczenia stanowi 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 wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o montaż słupków lub innych
elementów małej architektury w celu zabezpieczenia chodników i przejść
dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem

W związku z nagminnym łamaniem przepisów ruchu drogowego oraz pozostawianiem przez
kierowców pojazdów w obrębie skrzyżowań – na chodnikach, w odległości mniejszej niż 10 m od
przejść dla pieszych lub na przejściach dla pieszych, konieczne jest zabezpieczenie wskazanych w
załączonym do niniejszej uchwały wykazie miejsc, słupkami lub innymi elementami małej architektury.
Nielegalnie zaparkowane pojazdy w znacznym stopniu ograniczają widoczność w obrębie
skrzyżowania oraz uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się po chodniku, szczególnie osobom
starszym, rodzicom prowadzącym wózki czy osobom z niepełnosprawnościami.
Wskazano również miejsca, gdzie konieczna jest modyfikacja ustawienia słupków/innych elementów
małej architektury, gdyż w obecnym położeniu nie spełniają swojej roli – pojazdy mają możliwość
wjazdu pomiędzy tymi elementami. W szczególności wskazujemy na konieczność montażu
słupków/małej architektury w rejonie skrzyżowań położonych w bezpośrednim sąsiedztwie szkół
podstawowych:
- SP nr 9 (ul. Calliera/Łukaszewicza);
- SP nr 33 (ul. Wyspiańskiego/Jarochowskiego);
- Zespół Szkół nr 8 (przy przedszkolu, ul. Winklera).

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz
stanowiącego, 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 uzasadnione.

Wnioskodawca
Radna Osiedla
(-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz

Załącznik do uchwały
Nr XLVI/304/II/2018
Rady Osiedla Św. Łazarz
z dnia 19 lipca 2018 r.

Wykaz miejsc wymagających zabezpieczenia:
1. Morawskiego/Kasprzaka;
2. Kasprzaka – przy wjeździe do Netto;
3. Wyspiańskiego/Jarochowskiego;
4. Kasprzaka/Chociszewskiego;
5. Sczanieckiej/Bogusławskiego;
6. Małeckiego/Kanałowa – zmiana ustawienia słupków;
7. Niegolewskich/Matejki – przy warzywniaku;
8. Rynek Łazarski/Lodowa;
9. Rynek Łazarski - przy stacji rowerów miejskich;
10. Głogowska/Sczanieckiej - przy przejściu dla pieszych;
11. Małeckiego/Strusia - parkowanie aut poza obszarem;
12. Graniczna/Strusia – zmiana ustawienia słupków i montaż dodatkowych;
13. na wysokości posesji przy ul. Strusia 2;
14. Hetmańska/Jarochowskiego;
15. Kasprzaka/Stablewskiego;
16. Potockiej/Głogowska;
17. Potockiej/Lodowa;
18. Potockiej/Łukaszewicza;
19. Siemiradzkiego – wszystkie skrzyżowania;
20. Śniadeckich – wszystkie skrzyżowania;
21. Grottgera – wszystkie skrzyżowania;
22. Ułańska – wszystkie skrzyżowania;
23. Kolejowa/Kanałowa;
24. Wyspiańskiego/Głogowska;
25. Wyspiańskiego/Chełmińskiego;
26. Wyspiańskiego/Drużbackiej;
27. Wyspiańskiego/Ułańska;
28. Wyspiańskiego/Jarochowskiego;
29. Wyspiańskiego/Wojskowa;

30. Limanowskiego/Drużbackiej;
31. Niegolewskich/Bogusławskiego;
32. Bogusławskiego/Stablewskiego;
33. Bogusławskiego/Morawskiego;
34. Stablewskiego/Dmowskiego;
35. Potworowskiego/ Kasprzaka;
36. Potworowskiego/Bogusławskiego;
37. Głogowska - po stronie MTP na wysokości przystanku Dworzec Zachodni;
38. Hetmańska/Szymborskiej.

UCHWAŁA NR XLVI/305/II/2018
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie

zaopiniowania

projektu

przebudowy

drogi

prowadzącej

do

Przedszkola nr 32 przy ul. Chociszewskiego

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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

wariant

II

projektu

przebudowy

drogi

prowadzącej

Przedszkola nr 32 przy ul. Chociszewskiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Filip Olszak

do

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32
przy ul. Chociszewskiego
W związku z pismem Biura Projektów Inżynierskich DI PROJEKT nr DI-PC.5.2018.3 z dnia
28 czerwca 2018 r. oraz w świetle § 28 ust. 1, w zw. 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 zasadne.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla

(-) Maria Łazarz

UCHWAŁA NR XLVI/306/II/2018
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie

zaopiniowania

lokalizacji

ogródka

gastronomicznego

przy

ul. Małeckiego 22

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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 lokalizację stoiska gastronomicznego przy ul. Małeckiego 22.
§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 ogródka gastronomicznego przy ul. Małeckiego 22
Rada Osiedla Św. Łazarz pozytywnie opiniuje lokalizację ogródka gastronomicznego przy
ul. Małeckiego 22, pod warunkiem uzyskania przez właściciela lokalu zgody Zarządu Dróg Miejskich.

W związku z mailem p. A.B. z dnia 19 lipca 2018 r. oraz w świetle § 28 ust. 1, w zw. 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 zasadne.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla

(-) Maria Łazarz

UCHWAŁA NR XLVI/307/II/2018
RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie

zaopiniowania lokalizacji rzeźby Kazimierza Nowaka przy ul. Małeckiego

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. 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 lokalizację rzeźby Kazimierza Nowaka przy ul. Małeckiego.
§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 rzeźby Kazimierza Nowaka przy ul. Małeckiego
W związku z mailem Otwartej Strefy Kultury z dnia 17 lipca 2018 r. oraz w świetle § 28 ust. 1, w zw.
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 zasadne.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla

(-) Maria Łazarz

