
Data wpływu: 16.01.2020

UCHWAŁA NR XI/68/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie  wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organiza cyjnych  o dokonanie

zmian w planach finansowych na 2020 rok.

Na podstawie § 9 ust.  1  pkt  1 i  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. Wielk. z 2010 r.

Nr231, poz. 4278) oraz § 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

Wnioskuje  się  o  zmianę  nazwy  zadania  ujętego  w  planie  finansowym Zarządu  Dróg

Miejskich z: „Zagospodarowanie mała architekturą  i  zielenią  pasów drogowych na terenie

Osiedla”  na:  „Zagospodarowanie  i  utrzymanie  małej  architektury  i  zieleni  w  pasach

drogowych na terenie Osiedla”.

§ 2

Wnioskuje  się  o  przyjęcie  do  planu  finansowego  Zarządu  Dróg  Miejskich środków

nierozdysponowanych w wysokości:

1) 240 000,00  zł na  zadanie  „Zagospodarowanie  zielenią  i  małą  architekturą  ulic

w ramach SPP na terenie Osiedla”;

2) 10 000,00 zł na zadanie „Zakup i montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo

ruchu drogowego (poduszki spowalniające ruch, słupki, stojaki rowerowe)”.

§ 3

Wnioskuje  się  o  przyjęcie  do  planu  finansowego  Zarządu  Zieleni  Miejskiej środków

nierozdysponowanych  w  wysokości  110 000,00  zł  na  zadanie  „Utrzymanie  obiektów

będących w administracji ZZM, na terenie działania Rady Osiedla Św. Łazarz”.



§ 4

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 230,00 zł ujętych w planie

finansowym  Gabinetu  Prezydenta  z  zadania  „Dofinansowanie  inicjatyw  oddolnych

realizowanych za  pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych”  na  zadanie „Skład i  druk

czasopisma osiedlowego” realizowane przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych

Miasta.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.

§ 6

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 wydziałów i miejskich jednostek organiza cyjnych o dokonanie

zmian w planach finansowych na 2020 rok.

Po  uzyskaniu  negatywnych  opinii  miejskich  jednostek  i  wydziałów  zaszła  konieczność

rozdysponowania powstałej w ich wyniku rezerwy.

Ponadto, niezbędne było zwiększenie środków na zadanie „Skład i druk czasopisma osiedlowego”,

tak, aby były one wystarczające na pokrycie kosztów najniższej oferty na realizację 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. stanowiącym, że 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 oraz przekazywanie zadań do

realizacji właściwym wydziałom lub jednostkom organizacyjnym Miasta.

W związku z powyższym oraz  § 9 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącymi, że Osiedle realizuje

zadania w szczególności poprzez wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta zadań dotyczących obszaru Osiedla

oraz poprzez występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań

Miasta na obszarze Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 
                                                                                                          Przewodnicząca 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz

                                                                                                   (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz



UCHWAŁA NR XI/69/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomo ściami o wyra żenie zgody na

wynajem  pawilonu  PEWUKI   przy  ul.  Śniadeckich  12  na  potrzeby

działalno ści Fundacji Otwarta Strefa Kultury.

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 wyrażenie zgody na wynajem pawilonu PEWUKI  przy ul. Śniadeckich 12 na

potrzeby działalności Fundacji Otwarta Strefa Kultury.

§ 2

Wnioskuje  się  o  docelowe  zagospodarowanie  zielenią  i  włączenie  do  Parku  Wilsona

ww. nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 12.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.

§ 4

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 Wydziału Gospodarki Nieruchomo ściami o wyra żenie zgody na

wynajem  pawilonu  PEWUKI   przy  ul.  Śniadeckich  12  na  potrzeby

działalno ści Fundacji Otwarta Strefa Kultury.

W opinii Rady Osiedla, zasadne jest przeznaczenie pawilonu PEWUKI  przy ul. Śniadeckich 12 na

wynajem  na  potrzeby  działalności  Fundacji  Otwarta  Strefa  Kultury.  Wprowadzenie  działalności

kulturalnej w bliskim sąsiedztwie Parku Wilsona oraz Palmiarni Poznańskiej może rozszerzyć proces

rewitalizacji Łazarza poprzez kulturę i przynieść Miastu wiele korzyści. Nie bez znaczenia jest także

aspekt  ekonomiczny,  oddanie  ww.  obiektu  w najem  to  także szansa na pozyskanie  dodatkowych

środków publicznych.

Jednocześnie Rada Osiedla proponuje docelowe zagospodarowanie zielenią  i  włączenie do Parku

Wilsona ww. nieruchomości.  Planowane utworzenie parkingu dla autobusów nie jest rozwiązaniem

korzystnym  z  perspektywy mieszkańców oraz z  uwagi  na  bezpośrednie  sąsiedztwo  zabytkowego

Parku Wilsona. W przypadku parkingu dla autobusów wątpliwości budzi także możliwe zwiększenie

ruchu  samochodowego,  który  już  dziś  wymaga  uspokojenia,  m.in.  ze  względu  na  sąsiedztwo

Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz okoliczne hotele i hostele. Obawiamy się także wzrostu

poziomu hałasu  i  zanieczyszczenia  powietrza,  które  mogą  negatywnie  wpłynąć  na  komfort  życia

mieszkańców pobliskich budynków, jak i na roślinność znajdującą się w Parku Wilsona, która objęta

jest ścisłą ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ponadto, obecnie na ul. Śniadeckich są już

wyznaczone miejsca do postoju autokarów.

W  związku  z  pismem  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  nr  GN-XVI.680.17.2019 z  dnia

2 stycznia 2020 roku 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 XI/70/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie wniosku do Zarz ądu Geodezji  i  Katastru Miejskiego GEOPOZ o nazwanie

skweru imieniem Jerzego Pertka.

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.

Wielk. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje:

                                                                 

§ 1

Wnioskuje się o nazwanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Hetmańskiej imieniem

Jerzego Pertka.

§ 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 Zarz ądu Geodezji  i  Katastru Miejskiego GEOPOZ o nazwanie

skweru imieniem Jerzego Pertka.

„Jerzy Pertek (1920-1989) był uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy poznańskich okresu

powojennego.  Zasłynął  jako  autor  licznych  publikacji  o  tematyce  morskiej.  Ogłosił  ogółem  ponad

60 książek  i  dwa  tysiące  artykułów.  Jego  najpopularniejszym  dziełem  są  Wielkie  dni  małej  floty,

które doczekały  się  dwunastu  wydań.  Prace  Pertka,  choć  popularnonaukowe,  były  doskonale

udokumentowane  –  zgromadził  specjalistyczną  bibliotekę  marynistyczną  oraz  obszerne  archiwum

zawierające korespondencję  z  ludźmi morza,  wypisy,  notatki,  wywiady,  zdjęcia.  Po śmierci  męża,

Helena Pertek przekazała jego zbiory Bibliotece Raczyńskich z intencją, by korzystały z nich następne

pokolenia badaczy.„1 - Barbara Ksit, Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich.

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu w ramach zbiorów specjalnych posiada marynistyczną Kolekcję

Jerzego Pertka2. 

„Żaden inny pisarz marynistyczny w naszym kraju nie zdobył tak ogromnej popularności i nie cieszył

się szacunkiem tysięcy czytelników. Każda kolejna nowa jego książka, chociaż nie był  historykiem

z profesji,  ale  stał  się  nim  z  miłości  do  morza,  była  wydarzeniem  wydawniczym.  (…)  To  dzięki

książkom  tego  pisarza  ze  stolicy  Wielkopolski  –  nie  będzie  przesadą  nazywać  go  „morskim

Sienkiewiczem” – setki, a może nawet tysiące młodych ludzi rozpoczęło służbę lub pracę na morzu.

Wychował sobie kolejne pokolenie marynistów, pisarzy i dziennikarzy morskich, dla których jako autor

ponad 50 książek i broszur (ich nakład przekroczył 2,5 mln egzemplarzy), ponad 2000 artykułów (…)

jest i na zawsze pozostanie niekwestionowanym autorytetem. Pracował w Wydawnictwie Zachodnim

i Morskim w Poznaniu, był redaktorem Wydawnictw Ligi Morskiej w Sopocie, Wydawnictwa Morskiego

i  działu  wydawniczego  Towarzystwa  Przyjaciół  Nauki  i  Sztuki  w  Gdańsku,  oraz  w  delegaturze

poznańskiej Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.” - Mariusz Borowiak3.

1 Pismo Biblioteki Raczyńskich WINIETA, NR 2 (76) 2019

http://www.bracz.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/76.pdf

2 http://www.bracz.edu.pl/o-bibliotece/o-instytucji/zbiory-biblioteki-raczynskich-2/

3 Jerzy Pertek – piewca historii Marynarki Wojennej; Zespół badań i analiz militarnych; Morze, 1/2017

http://zbiam.pl/artyku%C5%82y/jerzy-pertek-piewca-historii-marynarki-wojennej/



Wojewódzka Biblioteka  Publiczna i  Centrum Animacji  Kultury  w Poznaniu  opisuje Jerzego  Pertka

w dziale „Wybitni Wielkopolanie”4 obok i.in. Hipolita Cegielskiego, Henryka Dąbrowskiego czy Stefana

Stuligrosza. 

Jerzy Pertek żył i tworzył w Poznaniu – ostatni adres zamieszkania: ul. Zakręt 12, Grunwald.

Po  uwzględnianiu  ww.  faktów,  osiągnięć  oraz  dorobku  Jerzego  Pertka  wnosimy o  uhonorowanie

pamięci  autora  poprzez  nazwanie  jego  imieniem  skweru  przy  skrzyżowaniu  ulic  Kolejowej

i Hetmańskiej w Poznaniu.

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

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 zasadne.

Wnioskodawca
Radny Osiedla Św. Łazarz

(-) Wojciech Kosiedowski

4 https://regionwielkopolska.pl/wybitni-wielkopolanie/pertek-jerzy-1920-1989.html



UCHWAŁA NR XI/71/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w  sprawie  wyznaczenia  przedstawiciela  Osiedla  do  prac  w  komis ji  konkursowej

ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 6 c uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady

Miasta Poznania z dnia 331, poz. 4278), uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyznacza  się  p.  Sylwię  Badzińską  jako  przedstawiciela  Osiedla  do  prac  w  komisji

konkursowej ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się osobie wymienionej w § 1.

§ 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  wyznaczenia  przedstawiciela  Osiedla  do  prac  w  komis ji  konkursowej

ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych.

W związku z pismem Gabinetu Prezydenta z 7 stycznia 2019 r. oraz w związku z § 9 ust. 1 pkt 6 c

Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania poprzez zgłaszanie właściwym

organom Miasta kandydatów – przedstawicieli  Osiedla,  na członków lub obserwatorów do komisji

powołanych przez organy Miasta w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla,

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

                              

                                                                                                        Przewodnicząca 
                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz

                                                                                                   (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz

                           



UCHWAŁA NR XI/72/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie wniosku do Wydziału Gospodarki Komunalnej o uj ęcie, w Wieloletnim planie

rozwoju  i  modernizacji  urz ądzeń  wodoci ągowych  i  urz ądzeń

kanalizacyjnych  Aquanet  S.A.  na  lata  2020-2029,  bud owy  sieci

kanalizacyjnej.

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

                                                                 

§ 1

Wnioskuje się o ujęcie w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i  urządzeń  kanalizacyjnych Aquanet  S.A.  na lata 2020-2029 budowy sieci kanalizacyjnej,

dla ulicy Drobnej.

§ 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 Wydziału Gospodarki Komunalnej o uj ęcie, w Wieloletnim planie

rozwoju  i  modernizacji  urz ądzeń  wodoci ągowych  i  urz ądzeń

kanalizacyjnych  Aquanet  S.A.  na  lata  2020-2029,  bud owy  sieci

kanalizacyjnej.

W  związku  z  pismem  nr  GKo-I.7001.3.1.2019  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  z  dnia

18  grudnia  2019  r.,  skierowanym  do  Wydziału  Wspierania  Jednostek  Pomocniczych  Miasta  oraz

w świetle  zapisu  §  9  ust.  1  pkt  5  Statutu  Osiedla  Św.  Łazarz  stanowiącym,  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 zasadne.

Przewodnicząca
Zarządu Osiedla Św. Łazarz

(-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz

.



UCHWAŁA NR XI/73/III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie zaopiniowania  wniosku  Szkoły  Podstawowej  nr  33  o  zw iększenie  rejonu

placówki.

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 oraz § 8 pkt. 4 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 wniosek Szkoły Podstawowej nr 33 o zwiększenie rejonu placówki.

§ 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  zaopiniowania  wniosku Szkoły Podstawowej  nr  33  o  zw iększenie  rejonu

placówki.

W związku z pismem dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych z dnia 8 stycznia 2020 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 Św. Łazarz

       (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz

 


