
Data wpływu: 22.04.2022 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/226/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie  zaopiniowania utworzenia parkingu przy ul. Chociszewskiego 24-34 oraz 

44-54. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 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 z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

                                                                  

§ 1 

1. Opiniuje się pozytywnie utworzenie parkingu przy ul. Chociszewskiego 24-34 (dz. 20/71) 

oraz 44-54 (dz. 20/64). 

2. Uwagi do utworzenia parkingu przy ul. Chociszewskiego 24-34 oraz 44-54 stanowią 

załącznik 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  zaopiniowania utworzenia parkingu przy ul. Chociszewskiego 24-34 oraz 

44-54. 

 

W związku z prośbą Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych z dnia 12 kwietnia 2022 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 zasadne. 

 

 

 Wnioskodawca 
 

Przewodniczący Rady Osiedla 
 

(-) Andrzej Janowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Załącznik do uchwały 
nr XXXVIII/226/III/2022 

Rady Osiedla Św. Łazarz 
z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

Uwagi do utworzenia parkingu przy ul. Chociszewskiego 24-34 oraz 44-54: 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz pozytywnie opiniuje utworzenie płatnych parkingów na istniejących 

miejscach parkingowych przy ul. Chociszewskiego 24-34 oraz Chociszewskiego 44-54, pod 

warunkiem uwzględnienia następujących uwag: 

1. miejsca parkingowe należy wyznaczyć w istniejących zatokach parkingowych, 

miejsca parkingowe nie mogą być wyznaczane na chodnikach ani terenach zieleni; 

2. należy przygotować i wdrożyć projekty stałej organizacji ruchu na obu podwórzach 

wprowadzające strefę zamieszkania; 

3. w przypadku montażu szlabanów, należy uwzględnić możliwość swobodnego 

przejścia pieszych po chodnikach oraz swobodnego przejazdu jezdnią rowerem - bez 

konieczności podnoszenia szlabanów; 

4. tereny zieleni należy fizycznie zabezpieczyć przed parkowaniem. 

 

  



UCHWAŁA NR XXXVIII/227/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 20 kwietnia 2022 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. Wielk. z 2010 r. 

Nr 231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się przyznać diety za styczeń-marzec 2022 r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     500,00 zł 

2) Ellmann Joanna     300,00 zł 

3) Janowski Andrzej     600,00 zł 

4) Kosiedowski Wojciech    300,00 zł 

5) Kowalczyk Paweł     180,00 zł 

6) Łukarska Janina     120,00 zł 

7) Marciniak Damian     120,00 zł 

8) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   600,00 zł 

9) Modrzyński Roman    600,00 zł 

10) Nowak Maciej     120,00 zł 

11) Pakuła Marcin       60,00 zł 

12) Stecka Klaudia     120,00 zł 

13) Szeszuła Beata     400,00 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 styczeń-marzec 2022 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) Andrzej Janowski - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla, przygotowania 

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

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

5) Paweł Kowalczyk - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

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

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

przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu oraz zwrotu kosztów związanych 

z realizacją zadań Osiedla; 

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

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

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

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

13) Beata Szeszuła - 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. 

  

                                                                                                  Wnioskodawca 

                                                                                               Przewodniczący Rady Osiedla 

   

                                                                                                      (-) Andrzej Janowski 


