
Data wpływu: 17.10.19 
 

UCHWAŁA NR VIII/49/III/2019  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 16 pa ździernika 2019 r.  

 

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

dla Osiedla, uj ętych w planie finansowym Przedszkola nr 48 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. Wielk. 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 celowych 

naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 48 na 2019 rok, 

w wysokości 20 000 zł, z zadania „Wymiana instalacji elektrycznej”, na zadanie „Wymiana 

instalacji elektrycznej oraz remont holu wejścia do przedszkola”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Andrzej Janowski 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

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

dla Osiedla, uj ętych w planie finansowym Przedszkola nr 48 na 2019 rok.  

 

W piśmie nr P.48-071-38/2019 z dnia 23 września 2019 roku, Dyrektor Przedszkola nr 48 poprosiła 

o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych 

w planie finansowym Przedszkola nr 48 na 2019 rok, z uwagi na pozostałe środki po wykonaniu 

pierwotnego zadania.  

 

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 VIII/50/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 pa ździernika 2019 roku  
 

 

w sprawie wniosku do Zarz ądu Komunalnych Zasobów Lokalowych o uporz ądkowanie 

terenu dziedzi ńca przy ul. Chociszewskiego 18-22. 

 

 
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 

Wnioskuje się o uporządkowanie terenu dziedzińca przy ul. Chociszewskiego 18-22. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący  
     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
                (-) Andrzej Janowski 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie wniosku do Zarz ądu Komunalnych Zasobów Lokalowych o uporz ądkowanie 

terenu dziedzi ńca przy ul. Chociszewskiego 18-22.  

 

Wewnętrzny dziedziniec w kwartale ulic Chociszewskiego – Jarochowskiego – Potworowskiego – 

Bogusławskiego wymaga pilnej interwencji: 
 

1)    murowana wiata na śmieci położona w granicy działki jest pęknięta i grozi zawaleniem; 

2)    częściowo zburzona jedna ze ścian wiaty  nie została w żaden sposób zabezpieczona; 

w rezultacie zaledwie kilkudziesięciocentymetrowy murek odgradza działkę od znajdującego się 

kilka metrów niżej dachu garaży. Jest to sytuacja niebezpieczna, niedopuszczalna, stanowiąca 

zagrożenie m.in. dla dzieci, wymagająca natychmiastowej interwencji; 

3)    na dachu garażu położonego poniżej wiaty na śmieci, zalegają worki ze śmieciami wymagające 

pilnego uprzątnięcia; 

4)    w bardzo złym stanie jest droga dojazdowa do wiaty na śmieci (nieutwardzona, z koleinami) – 

wymaga ona utwardzenia i uporządkowania. 

 

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. 

 
 
 
  

Przewodnicząca 
   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 
           (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  



 
UCHWAŁA NR VIII/51/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 pa ździernika 2019 roku  
 

 

w sprawie wniosku do Zarz ądu Transportu Miejskiego o utwardzenie przystanku 

autobusowego „Uła ńska”. 

 

 
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 

Wnioskuje się o utwardzenie przystanku autobusowego „Ułańska”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący  
     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
                 (-) Andrzej Janowski 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie wniosku do Zarz ądu Transportu Miejskiego o utwardzenie przystanku 

autobusowego „Uła ńska”.  

 

Nawierzchnia przystanku “Ułańska” w kierunku Ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jest wysypana 

żwirkiem, natomiast nawierzchnia tego przystanku w przeciwnym kierunku jest utwardzona, lecz jest 

ona dziurawa. Mieszkańcy skarżą się na pojawiające się z tego powodu błoto, niski komfort 

użytkowania i nieestetyczność. 

 

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. 

 
 
 
  

Przewodnicząca 
   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 
             (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 

  



 
UCHWAŁA NR VIII/52/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 pa ździernika 2019 roku  
 

 

w sprawie wniosku do Zarz ądu Transportu Miejskiego o podj ęcie działa ń zmierzaj ących 

do poprawy stanu torowiska na ul. Hetma ńskiej. 

 

 
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 

Wnioskuje się o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu torowiska na 

ul. Hetmańskiej. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący  
     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
                 (-) Andrzej Janowski 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie wniosku do Zarz ądu Transportu Miejskiego o podj ęcie działa ń 

zmierzaj ących do poprawy stanu torowiska na ul. Hetma ńskiej.  

 

W ostatnim czasie do Rady Osiedla Św. Łazarz wpłynęła skarga mieszkańców dot. stanu 

technicznego torowiska tramwajowego na ulicy Hetmańskiej, pomiędzy ulicami Głogowską 

a Reymonta. Mieszkańcy bloków zlokalizowanych przy ulicy, zwracają uwagę na znaczny hałas 

generowany przez przejeżdżające tramwaje, który w ich ocenie jest znacznie większy niż na 

torowiskach w ostatnich latach remontowanych. 

  

Zły stan techniczny torowiska potwierdziły wizje lokalne przedstawicieli Rady Osiedla. Z uwagi na 

bardzo bliską odległość zabudowań mieszkalnych od torowiska, konieczne jest niezwłoczna poprawa 

jego stanu technicznego, a jeśli w tym momencie jest to niemożliwe, ograniczenie prędkości 

przejeżdżających tamtędy tramwajów.  

 

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. 

 
 
 
  

Przewodnicząca 
   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 
            (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 

  



 
UCHWAŁA NR VIII/53/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 pa ździernika 2019 roku  
 

 

w sprawie wniosku do Zarz ądu Dróg Miejskich o regulacj ę sygnalizacji świetlnej na 

ul. Głogowskiej i Grunwaldzkiej.  

 

 
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 

Wnioskuje się o regulację sygnalizacji świetlnej na ul. Głogowskiej (odcinek łazarski) 

i Grunwaldzkiej po zakończonych inwestycjach. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący  
     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 
               (-) Andrzej Janowski 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie wniosku do Zarz ądu Dróg Miejskich o regulacj ę sygnalizacji świetlnej na 

ul. Głogowskiej i Grunwaldzkiej.  

 

Konieczna jest regulacja sygnalizacji świetlnej na ul. Głogowskiej (na odcinku łazarskim) 

i Grunwaldzkiej. Obecne ustawienie świateł nie pozwala na płynne przekroczenie ulicy przy jednym 

cyklu świateł, co jest szczególnie uciążliwe dla osób z dysfunkcjami ruchu oraz osób starszych.  

W przypadku ul. Głogowskiej, przed letnim remontem, udało się poprawić synchronizację świateł, 

co usprawniło przejście przez ulicę. Pogorszenie sytuacji nastąpiło po przeprowadzonym remoncie. 

Szczególnie istotna jest korekta świateł przy przejściach wieloetapowych, przy przystankach 

tramwajowych, gdzie najpóźniej zapala się „zielone” bezpośrednio przy torowisku, przez co utrudnione 

jest płynne wejście na przystanek. 

W przypadku ul. Grunwaldzkiej szczególnie konieczna jest regulacja nowej sygnalizacji przy 

ul. Śniadeckich. 

 

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. 

 
 
 
  

Przewodnicząca 
   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 
           (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 
 

  
 



UCHWAŁA NR VIII/54/III/2019 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 16 pa ździernika 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 październik 2019  r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     200,00 zł 

2) Ellmann Joanna     250,00 zł 

3) Hoffmann Agnieszka      25,00 zł 

4) Janowski Andrzej     300,00 zł 

5) Kosiedowski Wojciech    200,00 zł 

6) Koszal Dorota       25,00 zł 

7) Kowalczyk Paweł       25,00 zł 

8) Krupa Dawid     150,00 zł 

9) Łukarska Janina       75,00 zł 

10) Marciniak Damian     100,00 zł 

11) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   270,00 zł 

12) Modrzyński Roman    200,00 zł 

13) Naradowski Tomasz    150,00 zł 

14) Nowak Maciej     150,00 zł 

15) Pakuła Marcin     150,00 zł 

16) Pawelczyk Szymon    100,00 zł 

17) Skurzyński Jakub       25,00 zł 

18) Smirnow Amadeusz      25,00 zł 

19) Stecka Klaudia     100,00 zł 

20) Sterczewski Franciszek      25,00 zł 

21) Szeszuła Beata     225,00 zł 



 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. 

 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                                                                    Przewodniczący  
                                                                                                    Rady Osiedla Św. Łazarz 
 
                                                                                                        (-) Andrzej Janowski 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za październik 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 

 
 
 
 
 


