
UCHWAŁA NR XIV/       /III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie zaopiniowania sprzeda ży lodów z wózka rowerowego w Parku Kasprowicza.

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 sprzedaż lodów z wózka rowerowego w Parku Kasprowicza.

§ 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 zaopiniowania sprzeda ży lodów z wózka rowerowego w Parku Kasprowicza.

W związku z pismem Zarządu Zieleni Miejskiej nr ZZM.RZ.4/5111-128-2020 z 4 czerwca 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

 



UCHWAŁA NR XIV/       /III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie zaopiniowania wydzier żawienia terenu przyległego do pawilonu handlowego

w Parku Kasprowicza.

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  wydzierżawienie  terenu  przyległego  do  pawilonu  handlowego

w Parku  Kasprowicza  przy  ul.  Jarochowskiego,  z  uwagami  wskazanymi  w  uzasadnieniu

uchwały.

§ 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 zaopiniowania wydzier żawienia terenu przyległego do pawilonu handlowego

w Parku Kasprowicza.

Z wnioskiem  o  wydzierżawienie  terenu  przyległego  do  pawilonu  handlowego  znajdującego  się  w

pobliżu  ul.  Jarochowskiego/Potworowskiego  zwrócił  się  do  Zarządu  Zieleni  Miejskiej  najemca

pawilonu.  W  pawilonie  ma  funkcjonować  kawiarnia.  Bezpośrednio  przy  pawilonie  zamierza  on

postawić drewniany podest.

Rada Osiedla opiniuje wniosek pozytywnie, z następującymi uwagami:

1) wykonanie podestu z drewna,

2) brak fundamentów,

3)  ułożenie legarów, do których zostaną przykręcone deski podestu w taki sposób, aby nie obciążały 

one systemu korzeniowego drzew,

4) dbałość o pobliskie drzewa, wykonanie podestów w taki sposób, aby nie pogorszyć ich warunków 

bytowych,

5) przestrzeganie zasad porządku publicznego i spoczynku nocnego,

6) dbałość o porządek w okolicy kawiarni, wystawienie i opróżnianie wystarczającej ilości koszy na 

śmieci.

W związku z pismem Zarządu Zieleni Miejskiej nr ZZM.RZ.4/5111-127/2020 z 4 czerwca 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



UCHWAŁA NR XIV/       /III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie stanowiska w sprawie  lokalizacji kawiarni mobilnej  w Parku Wilsona.

Na podstawie § 14 ust. 2 uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada

2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 11 poz. 303) w sprawie Statutu Miasta Poznania, w związku

z § 48 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

Wyraża się stanowisko w sprawie lokalizacji kawaiarni mobilnej w Parku Wilsona, zawarte w

uzasadnieniu do uchwały.

§ 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 stanowiska w sprawie  lokalizacji kawiarni mobilnej  w Parku Wilsona.

Z prośbą o wyrażenie stanowiska w sprawie lokalizacji w Parku Wilsona mobilnej kawiarni

zwróciła się do Rady Osiedla firma Bike Cafe z Poznania. Rada Osiedla pozytywnie opiniuje

ten  pomysł.  W razie  uruchomienia  mobilnej  kawiarni,  za  zgodą  zarządcy  Parku Wilsona

(Palmiarnii Poznańskiej), należy zwrócić szczególna uwagę na zapewnienie porządku w jej

otoczeniu.

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

 



UCHWAŁA NR XIV/        /III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania  o podj ęcie działa ń  mających na

celu utworzenie programu dofinansowania systemów ma łej retencji. 

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 podjęcie działań  mających na celu utworzenie programu dofinansowania

systemów małej retencji.

§ 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 Prezydenta Miasta Poznania o podj ęcie działa ń  mających na

celu utworzenie programu dofinansowania systemów ma łej retencji.

Rada  Osiedla  Św.  Łazarz  widzi  ogromną  potrzebę  rozpoczęcia  prac  nad  utworzeniem  programu

dofinansowywania przez miasto Poznań  systemu wsparcia małej  retencji  wód opadowych.  Zmiany

klimatyczne stały się faktem i powinniśmy wspólnie zapobiegać suszy.

W wielu miastach w Polsce realizowane są już programy dofinansowywania małej retencji. Utworzenie

w  Poznaniu  programu  budowania  przydomowych  zbiorników  i instalacji  zatrzymujących  oraz

magazynujących  wodę  deszczową  może  skutecznie  przeciwdziałać  skutkom  suszy.  Podobne

programy  funkcjonują  m.in.  w  Warszawie,  Łodzi,  Wrocławiu,   Lublinie  czy  gminach  Zielonka  i

Piaseczno.

Poznań jako nowoczesne i przedsiębiorcze miasto powinno powinno działać w kierunku utworzenia

naturalnej  retencji,  utrzymania  zasobów  wód  gruntowych,  poprawy  mikroklimatu  oraz  wdrożenia

programu edukacyjnego zachęcającego do stosowania małej retencji.

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.

Przewodnicząca

    Zarządu Osiedla Św. Łazarz

              Agnieszka Michalak-Pietkiewicz



UCHWAŁA NR XIV/        /III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie wniosku  do  miejskich  jednostek  organizacyjnych  o  wy egzekwowanie

przestrzegania  ciszy  nocnej  podczas  wydarze ń  organizowanych  przez

Nocny  Targ  Towarzyski  w  sezonie  letnim  na  terenie  d ziałek  przy

ul. Kolejowej.   

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  wyegzekwowanie  przestrzegania  ciszy  nocnej  podczas  wydarzeń

organizowanych  przez  Nocny  Targ  Towarzyski  w  sezonie  letnim  na terenie  działek  przy

ul. Kolejowej.

§ 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  miejskich  jednostek  organizacyjnych  o  wy egzekwowanie

przestrzegania  ciszy  nocnej  podczas  wydarze ń  organizowanych  przez

Nocny  Targ  Towarzyski  w  sezonie  letnim  na  terenie  d ziałek  przy

ul. Kolejowej.   

Odbywający się w okresie letnim Nocny Targ Towarzyski zlokalizowany u zbiegu ul.  ul. Kolejowej i

Hetmańskiej  stanowi znaczną  dolegliwość  dla mieszkańców pobliskich nieruchomości,  szczególnie

położonego  najbliżej  budynku  przy  ul.  Klaudyny  Potockiej  51.  Mieszkańcy  wielokrotnie  pisali  do

tut. Rady z prośbą o interwencje.  Mimo wielokrotnych zgłoszeń problemu Policji, problem nadal nie

został  rozwiązany,  a  początek  tegorocznego  sezonu  pokazuje,  że  konieczne  będzie  większe

zaangażowanie służb miejskich. 

Głównym problemem jest nadmierny hałas, głośna muzyka dochodząca z terenu Nocnego Targu, w

tym  po  godz.  22  do  wczesnych  godzin  porannych,  co  uniemożliwia  mieszkańcom  pobliskich

nieruchomości  spokojny  wypoczynek.  Ponadto  w  okolicy  Nocnego  Targu  pojawia  się  problem

nadmiernie zalegających śmieci oraz hałasu generowanego przez osoby wracające w nocy z imprezy.

Z uwagi  na  powyższe wnioskujemy o wsparcie i  zaangażowanie służb miejskich i  objęcie  okolicy

Nocnego Targu Towarzyskiego monitoringiem i cyklicznymi patrolami.

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.

Przewodnicząca

    Zarządu Osiedla Św. Łazarz

              Agnieszka Michalak-Pietkiewicz



UCHWAŁA NR XIV/        /III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie wniosku  do  Prezydenta  Miasta  Poznania  o  niezmniejsz anie  środków

wolnych dla jednostek pomocniczych w planie bud żetu miasta na rok

2021.

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  niezmniejszanie środków wolnych dla jednostek  pomocniczych w planie

budżetu miasta na rok 2021.

§ 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  Prezydenta  Miasta  Poznania  o  niezmniejsz anie  środków

wolnych  dla  jednostek  pomocniczych  w planie  bud żetu  miasta  na  rok

2021.

W  związku  z  propozycją  Miasta  dot.  projektów  uchwał  PU  555/20  zmieniającej  uchwałę

Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości

środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023 oraz PU 554/20 zmieniającej uchwałę

Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych

zasad  naliczania  środków  budżetowych  na  realizację  zadań  przez  osiedla  oraz  szczegółowych

uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla, wyrażamy głębokie zaniepokojenie

z powodu pominięcia rad osiedli w procesie konsultacji strategicznych dla tych jednostek dokumentów.

Rozumiemy potrzebę cięcia wydatków spowodowaną m.in. zmniejszonymi wpływami do budżetu przy

rosnących wydatkach oraz wyjątkowych kosztach związanych z trwającą epidemią COVID.  W ocenie

Rady  Osiedla  św.  Łazarz,  oszczędności  należy  jednak  szukać  w  konkursie  grantowym  dla  Rad

Osiedli, a nie w podstawowych budżetach rad. 

Zmniejszenie  osiedlowych  funduszy  zahamuje  spełnianie  podstawowych  potrzeb  i  rozwiązywanie

codziennych problemów naszych mieszkanek i  mieszkańców. To rady osiedli  są najbliżej  lokalnych

społeczności  i  pośredniczą  w  ich  relacjach  z  urzędem.  Rosnące  oczekiwania  mieszkanek

i mieszkańców dotyczące chociażby remontów chodników czy nasadzeń zieleni nie będą mogły być

realizowane z coraz mniejszymi środkami pozostającymi w gestii lokalnych samorządów. Już w tym

roku zostaliśmy niemalże całkowicie  pozbawieni  środków celowych  z  Zarządu  Dróg  Miejskich  na

remonty  chodników  oraz  wpływów  ze  Strefy  Płatnego  Parkowania,  która  działa  na  fragmencie

naszego osiedla – zamiast ok. 660 tys. zł, które otrzymaliśmy w roku 2019 dostaliśmy 24 tys. zł.

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.

Przewodnicząca

    Zarządu Osiedla Św. Łazarz

              Agnieszka Michalak-Pietkiewicz



UCHWAŁA NR XIV/        /III/2020

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie wniosku  do  Prezydenta  Miasta  Poznania  o  niezmniejsz anie  środków

wolnych dla jednostek pomocniczych w planie bud żetu miasta na rok

2021.

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  niezmniejszanie środków wolnych dla jednostek  pomocniczych w planie

budżetu miasta na rok 2021.

§ 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  Prezydenta  Miasta  Poznania  o  niezmniejsz anie  środków

wolnych  dla  jednostek  pomocniczych  w planie  bud żetu  miasta  na  rok

2021.

W  związku  z  propozycją  Miasta  dot.  projektów  uchwał  PU  555/20  zmieniającej  uchwałę

Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości

środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023 oraz PU 554/20 zmieniającej uchwałę

Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych

zasad  naliczania  środków  budżetowych  na  realizację  zadań  przez  osiedla  oraz  szczegółowych

uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla, wyrażamy głębokie zaniepokojenie

z powodu pominięcia rad osiedli w procesie konsultacji strategicznych dla tych jednostek dokumentów.

Rozumiemy potrzebę cięcia wydatków spowodowaną m.in. zmniejszonymi wpływami do budżetu przy

rosnących wydatkach oraz wyjątkowych kosztach związanych z trwającą epidemią COVID.  W ocenie

Rady  Osiedla  św.  Łazarz,  oszczędności  należy  jednak  szukać  w  konkursie  grantowym  dla  Rad

Osiedli, a nie w podstawowych budżetach rad. 

Zmniejszenie  osiedlowych  funduszy  zahamuje  spełnianie  podstawowych  potrzeb  i  rozwiązywanie

codziennych problemów naszych mieszkanek i  mieszkańców. To rady osiedli  są najbliżej  lokalnych

społeczności  i  pośredniczą  w  ich  relacjach  z  urzędem.  Rosnące  oczekiwania  mieszkanek

i mieszkańców dotyczące chociażby remontów chodników czy nasadzeń zieleni nie będą mogły być

realizowane z coraz mniejszymi środkami pozostającymi w gestii lokalnych samorządów. Już w tym

roku zostaliśmy niemalże całkowicie  pozbawieni  środków celowych  z  Zarządu  Dróg  Miejskich  na

remonty  chodników  oraz  wpływów  ze  Strefy  Płatnego  Parkowania,  która  działa  na  fragmencie

naszego osiedla – zamiast ok. 660 tys. zł, które otrzymaliśmy w roku 2019 dostaliśmy 24 tys. zł.

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.

Przewodnicząca

    Zarządu Osiedla Św. Łazarz

              Agnieszka Michalak-Pietkiewicz


