
UCHWAŁA NR XLVIII/       /II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 9 sierpnia 2018 r.  
 

 

w sprawie zmian w planie 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. z 2010 r. 

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

 

§ 1 

1. Środki finansowe w wysokości 5 413,51 zł z zadania ”Remont dróg i chodników na 

terenie Osiedla – zwiększenie środków celowych – ul. Chociszewskiego” przenosi się na 

zadanie „Zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na terenie 

Osiedla”.  

2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Dróg Miejskich. 

 

 

§ 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 zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018 

 

W związku z pismem Zarządu Dróg Miejskich nr DW.0711.4.8.33.2018 z dnia 30 lipca 2018 r. oraz 

informacją o środkach pozostałych po remoncie ul. Chociszewskiego wykonanego ze środków Rady 

Osiedla 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, podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 
  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
 

   Maria Łazarz 



UCHWAŁA NR XLVIII/      /II/2018 

RADY 9 sierpnia 2018 roku 

 

 
w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2019  

 
 
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 2019. 

2. Projekt planu wydatków Osiedla na rok 2019 stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.  

 
§ 3 

 
Traci moc uchwała nr XLV/293/II/2018 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2019. 

 

§ 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 2019 

 
 
 

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 XLVIII/      /II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie wyra żenia zgody na przesuni ęcie zadania do realizacji w 2019 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 „Rewitalizacja skweru przed wejściem do Parku 

Wilsona i wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej”, kwota 161 620,00 zł, ujętego w 

planie finansowym Palmiarni Poznańskiej do realizacji w 2019 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 2019 r. 

 

W piśmie nr L.DZ./3024/589/2018 z 8 sierpnia 2018 r. Palmiarnia Poznańska zwróciła się do Osiedla 

z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie zadania polegającego na rewitalizacji skweru przed 

wejściem do Parku Wilsona oraz wykonaniu przyrodniczej ścieżki edukacyjnej do realizacji w 2019 r. 

Dyrekcja jednostki poinformowała, że prace związane z rewitalizacją skweru muszą zostać 

przesunięte poza okres lęgowy ptaków gniazdujących na drzewach, co w konsekwencji przesuwa 

zakończenie realizacji zadania na przyszły rok. 

 

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 XLVIII/ /II/2018  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 9 sierpnia 2018 roku  

 

 

w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remonto wych miejskich 

chodników oraz dróg wewn ętrznych i gminnych na 2019 r.  

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 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. Z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich 

chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2019 r.: 

1. remont chodnika przy ul. Wojskowej, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do 

ul. Marcelińskiej (strona wschodnia, na brakującym odcinku); 

2. remont chodnika przy ul. Biedrzyckiego (na brakującym odcinku); 

3. remont chodnika przy ul. Niegolewskich, na odcinku od ul. Jarochowskiego do 

Bogusławskiego (strona północna) 

4. remont chodnika przy ul. Morawskiego, na odcinku od ul. Bogusławskiego do 

ul. Jarochowskiego. 

5. Remont chodnika przy ul. Klonowica. 

 

§ 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 listy priorytetów w zakresie prac remonto wych miejskich 

chodników oraz dróg wewn ętrznych i gminnych na 2019 r.  

 

W związku z § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada po rozeznaniu 

potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne ustala z właściwą jednostką 

organizacyjną listę prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych, 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla  

 

Maria Łazarz 

 



UCHWAŁA NR XLVIII/        /II/2018 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 9 sierpnia 2018 r. 

 

 

w sprawie ustalenia listy zada ń w zakresie konserwacji miejskich ziele ńców w latach 

2019 - 2021 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 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 

Akceptuje się listę zadań powierzonych na lata 2019 - 2021 w zakresie konserwacji miejskich 

zieleńców przedstawioną przez Zarząd Zieleni Miejskiej, stanowiącą załącznik nr 1 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  ustalenia listy zada ń w zakresie konserwacji miejskich ziele ńców w latach 

2019 – 2021 

 

 
W związku z pismem Zarządu Zieleni Miejskiej nr ZZM.RZ.7/5111-152/2015 z dnia 27 czerwca 2018 r. 
oraz § 10 ust. 1 pkt 3 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada po rozeznaniu potrzeb 
Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne ustala z właściwą jednostką organizacyjną listę 
prac związanych z konserwacją miejskich zieleńców wraz z małą architekturą, podjęcie uchwały jest 
uzasadnione. 

 

 

               Przewodnicząca Zarządu Osiedla 

 
 

                                                                    Maria Łazarz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


