
Data wpływu: 16.08.19 
 

UCHWAŁA NR V/33/III/2019  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 14 sierpnia 2019 r.  

 

w sprawie  projektu planu wydatków na 2020 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 Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 231, 

poz. 4278), w związku z § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady 

Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 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 

1. Uchwala się projekt planu wydatków na 2020 rok. 

2. Projekt planu wydatków na 2020 rok stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Marcin Pakuła 

 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

  

w sprawie projektu planu wydatków na 2020 r. 

 

 

W związku z naliczeniem środków wolnych na 2020 r. oraz na podstawie § 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 oraz w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 i § 2 ust. 3 

pkt 1 lit. a i pkt 2 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami wolnymi, co realizowane jest poprzez podejmowanie 

uchwał w sprawie ich przeznaczenia oraz przekazywanie zadań do realizacji właściwym wydziałom 

lub jednostkom organizacyjnym Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 
                                                                                                 Przewodnicząca  
                                                                                                    Zarządu Osiedla Św. Łazarz 
 
                                                                                               (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 
 

 



UCHWAŁA NR V/34/III/2019  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 14 sierpnia 2019 r.  

 

w sprawie  wyra żenia zgody na zmian ę przeznaczenia środków wolnych naliczonych 

dla Osiedla, uj ętych w planie finansowym Przedszkola nr 51 na 2019 rok. 

 

  

Na podstawie § 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) oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta 

Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 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 

 
Opiniuje się pozytywnie i wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia środków wolnych 

naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 51 na rok 2019, 

w wysokości 7 200 zł, z zadania „Założenie domofonu i wymiana wykładziny na korytarzu”, 

na zadanie „Remont korytarza”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

         (-) Marcin Pakuła 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie  wyra żenia zgody na zmian ę przeznaczenia środków wolnych naliczonych 

dla Osiedla, uj ętych w planie finansowym Przedszkola nr 51 na 2019 rok. 

 

W piśmie z 9 sierpnia 2019 r. Dyrektor Przedszkola nr 51 poprosiła o wyrażenie zgody na zmianę 

przeznaczenia środków wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola 

nr 51 na 2019 rok.  

 

Zgodnie z § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 

2 kwietnia 2019 r. Osiedle gospodaruje środkami:  

- wolnymi,  

- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,  

- przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych, 

- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia. 

 

W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącymi, 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 Św. Łazarz 
 
                                                                                             (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 



UCHWAŁA NR V/35/III/2019  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 14 sierpnia 2020 r.  

 

w sprawie  ustalenia listy zada ń remontowych w placówkach o światowych na 2020 r.  

 

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. 

Wielk. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały 

Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 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 następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  

w placówkach oświatowych do realizacji w 2020 r.: 

1) Przedszkole nr 25 – „Remont podłogi” – kwota 10 448 zł; 

2) Przedszkole nr 32 – „Remont sal dydaktycznych” – kwota 25 000 zł; 

3) Przedszkole nr 39 – „Remont pomieszczenia” – kwota 12 000 zł. 

4) Przedszkole nr 44 – „Remont tarasu” – kwota 40 000 zł. 

5) Przedszkole nr 48 – „Remont korytarza i szatni” – kwota 25 000 zł. 

6) Przedszkole nr 51 – „Remont korytarza – III etap” – kwota 20 000 zł. 

7) Przedszkole nr 89 – „Remont korytarza – I etap” – kwota 60 000 zł. 

8) Przedszkole nr 90 – „Malowanie pomieszczeń” – kwota 25 000 zł. 

9) Szkoła Podstawowa nr 33 – „Remont sanitariatów – II etap budynek C” – kwota 

25 000zł. 

10) Szkoła Podstawowa nr 69 – „Remont kominów” – kwota 20 000 zł. 

11) Szkoła Podstawowa nr 9 – „Remont pomieszczeń” – kwota 40 000 zł. 

12) Szkoła Podstawowa nr 26 – „Wymiana stolarki okiennej” – kwota 20 000 zł. 

13) Szkoła Podstawowa nr 77 – „Remont Sali dydaktycznej” – kwota 28 000 zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

 

 

 



§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Marcin Pakuła 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY  

RADY OSIEDLAŚW. ŁAZARZ 
 

 

w sprawie  ustalenia listy zada ń remontowych w placówkach o światowych na 2020 r.  

 

 
Po przeprowadzeniu uzgodnień z wymienionymi w uchwale placówkami oświatowymi oraz Wydziałem 

Oświaty oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada po 

rozeznaniu potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala listę zadań do realizacji 

w zakresie prac remontowych w miejskich szkołach podstawowych i przedszkolach, a także § 2 ust. 2 

pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 

r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami celowymi przeznaczonymi na realizację zadań 

powierzonych osiedlom, co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich 

przeznaczenia, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca  
                                                                                                   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 
 
                                                                                              (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR V/36/III/2019  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 14 sierpnia 2019 r.  

 

w sprawie  wyra żenia zgody na zmian ę przeznaczenia środków wolnych naliczonych 

dla Osiedla, uj ętych w planie finansowym Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych na 2019 rok. 

 

  

Na podstawie § 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) oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta 

Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 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 

 
Opiniuje się pozytywnie i wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia środków wolnych 

naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych na rok 2019, w wysokości 4 000 zł, z zadania „Działania aktywizujące 

społeczność senioralną z terenu Osiedla poprzez promocję zdrowia i aktywnego stylu życia”, 

na zadanie „Działania aktywizujące i integrujące społeczność senioralną z terenu osiedla”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

         (-) Marcin Pakuła 

 

 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie  wyra żenia zgody na zmian ę przeznaczenia środków wolnych naliczonych 

dla Osiedla, uj ętych w planie finansowym Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych na 2019 rok. 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zawnioskował o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia 

środków wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału na 2019 rok. 

 

Zgodnie z § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 

2 kwietnia 2019 r. Osiedle gospodaruje środkami:  

- wolnymi,  

- celowymi przeznaczonymi na realizację zadań powierzonych osiedlom,  

- przeznaczonymi na budowę dróg lokalnych, 

- uzyskanymi w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia. 

 

W związku z powyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącymi, 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 Św. Łazarz 
 
                                                                                             (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 



UCHWAŁA NR V/37/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 14 lipca 2019 r. 

 

w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta  Poznania 

o zabezpieczenie w bud żecie Miasta Poznania na rok 2020 środków 

finansowych na modernizacj ę oświetlenia i monta ż monitoringu w Parku 

Wilsona. 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 14 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 

Wnioskuje się o zabezpieczenie w budżecie Miasta Poznania na rok 2020 środków 

finansowych na modernizację oświetlenia i montaż monitoringu w Parku Wilsona. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                          
Wiceprzewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

       (-) Marcin Pakuła 

 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta  Poznania 

o zabezpieczenie w bud żecie Miasta Poznania na rok 2020 środków 

finansowych na modernizacj ę oświetlenia i monta ż monitoringu w Parku 

Wilsona. 

 

 
Oświetlenie w Parku Wilsona już od kilku lat wymaga pilnej modernizacji. Po zmroku w parku jest 

ciemno, duża część lamp w ogóle nie działa, a te, które działają dają słabe światło. Z tego powodu 

wielu mieszkańców boi się przebywać w parku po zmroku, co w sezonie jesienno-zimowym 

praktycznie wyklucza jego użytkowanie w ciągu dni roboczych. Niedostateczne oświetlenie oraz brak 

monitoringu przyczyniają się również do niebezpiecznych sytuacji – spożywania alkoholu, dewastacji 

parku i przebywania w nim poza godzinami otwarcia.  

 

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

stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wnioskowanie o ujęcie 

w budżecie Miasta zadań dotyczących obszaru Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 

 
 
Przewodnicząca 

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 
 

          (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 
  



UCHWAŁA NR V/38/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 14 sierpnia 2019 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 lipiec i sierpie ń 2019 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     400,00 zł 

2) Ellmann Joanna     200,00 zł 

3) Hoffmann Agnieszka    100,00 zł 

4) Janowski Andrzej     375,00 zł 

5) Kosiedowski Wojciech    400,00 zł 

6) Koszal Dorota       75,00 zł 

7) Kowalczyk Paweł     100,00 zł 

8) Krupa Dawid     175,00 zł 

9) Łukarska Janina     200,00 zł 

10) Marciniak Damian     200,00 zł 

11) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   350,00 zł 

12) Modrzyński Roman    350,00 zł 

13) Naradowski Tomasz    400,00 zł 

14) Nowak Maciej     300,00 zł 

15) Pakuła Marcin     350,00 zł 

16) Pawelczyk Szymon    275,00 zł 

17) Skurzyński Jakub     200,00 zł 

18) Smirnow Amadeusz    100,00 zł 

19) Stecka Klaudia     300,00 zł 

20) Sterczewski Franciszek    300,00 zł 

21) Szeszuła Beata     500,00 zł 



 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                                                                Wiceprzewodniczący  
                                                                                                    Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
                                                                                                          (-) Marcin Pakuła 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za lipiec i sierpie ń 2019 r., zgodnie 

z poniższym zestawieniem: 

1) Sylwia Badzińska - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

2) Joanna Ellmann - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

3) Agnieszka Hoffmann - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

4) Andrzej Janowski - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla, przygotowania 

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

5) Wojciech Kosiedowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

6) Dorota Koszal - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

7) Paweł Kowalczyk - z tytułu wkładu pracy w realizację zadań Zarządu Osiedla i zwrotu kosztów 

związanych z realizacją zadań Osiedla; 

8) Dawid Krupa - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

9) Janina Łukarska - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

10) Damian Marciniak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

11) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla, 

przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu oraz zwrotu kosztów związanych 

z realizacją zadań Osiedla; 

12) Roman Modrzyński - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

13) Tomasz Naradowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

14) Maciej Nowak - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

15) Marcin Pakuła - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

16) Szymon Pawelczyk - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

17) Jakub Skurzyński - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

18) Amadeusz Smirnow - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

19) Klaudia Stecka - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

20) Franciszek Sterczewski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

21) Szeszuła Beata - z tytułu 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 Św. Łazarz 
 
                                                                                                     (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 
 
 
 


