
Data wpływu: 26.08.22 

 

UCHWAŁA NR XLIV/256/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie  projektu planu wydatków na 2023 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 Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. 

Nr 231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612) w związku z § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr 

IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

naliczania środków budżetowych dla osiedli, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się projekt planu wydatków na 2023 rok, stanowiący załącznik do uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                  Przewodniczący  

                                                                                          Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                              (-) Marcin Pakuła 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

  

 

w sprawie projektu planu wydatków na 2023 r. 

 

 

W związku z naliczeniem środków wolnych na 2023 r. oraz na podstawie § 28 ust. 3 pkt. 2 Statutu 

Osiedla Św. Łazarz w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 i § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 Rady 

Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że środki finansowe naliczone dla Osiedla 

dzielą się na środki wolne, a Osiedle podejmuje uchwały w sprawie ich przeznaczenia, co należy do 

wyłącznej kompetencji Rady, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 
 
 
                                                                                                         Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                             (-) Andrzej Janowski 

 
 
 

 
 



UCHWAŁA NR XLIV/257/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o przygotowanie projektów zmian 

stałej organizacji ruchu na terenie objętym SPP. 

 
Na podstawie § 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 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wnioskuje się o przygotowanie projektów zmiany organizacji ruchu polegającej na 

montażu progów zwalniających na terenie Osiedla.  

2. Listę lokalizacji, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

         (-) Marcin Pakuła 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 
 

w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu o przygotowanie projektów zmian 

stałej organizacji ruchu na terenie objętym SPP. 

 

 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 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. 

     

                                                                                                                 Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                             (-) Andrzej Janowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały  
Nr XLIV/257III/2022 

Rady Osiedla Św. Łazarz  
z 17 sierpnia 2022 r.  

 
 
 

Lokalizacje: 

1. ul. Graniczna  

2. ul. Kanałowa - przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Małeckiego 

3. ul. Łukaszewicza – między ul. Mottego a Calliera (szkoła) 

4. ul. Matejki - między przystankiem autobusowym "Wyspiańskiego" a ul. Limanowskiego 

5. ul. Chociszewskiego (między ul. Kasprzaka a ul. Jarochowskiego) 

6. ul. Wojskowa – przed przejściem dla pieszych na wysokości ul. Wojskowej 3D lub między tym 

przejściem a ul. Wyspiańskiego 

7. ul. Potockiej - przed przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Dmowskiego (przed szkołą) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR XLIV/258/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zabezpieczenie w budżecie 

Miasta środków pozwalających na rozstrzygnięcie przetargu na 

przebudowę ul. Kolejowej. 

 

 
Na podstawie § 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 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o zabezpieczenie w budżecie Miasta środków pozwalających na 

rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ul. Kolejowej. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

         (-) Marcin Pakuła 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 
 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zabezpieczenie w budżecie 

Miasta środków pozwalających na rozstrzygnięcie przetargu na 

przebudowę ul. Kolejowej. 

 

Ul. Kolejowa jest w bardzo złym stanie technicznym, a działania mające doprowadzić do przebudowy 

tej ulicy trwają zdecydowanie zbyt długo. Wywołuje to frustrację i zniecierpliwienie mieszkańców.  

W 2022 r. były ogłaszane trzy przetargi na przebudowę tej ulicy. Dwa pierwsze zostały unieważnione, 

trzeci do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie został rozstrzygnięty. Środki, które Miasto zamierza 

przeznaczyć na przebudowę są niższe niż ceny proponowane w przetargach przez wykonawców. 

Dlatego Rada Osiedla wnioskuje o urealnienie budżetu inwestycji i zabezpieczenie środków 

wystarczających na rozstrzygnięcie przetargu. 

 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 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. 

     

                                                                                                                 Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                             (-) Andrzej Janowski 

 



UCHWAŁA NR XLIV/259/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przeprowadzenie kontroli spółki 

Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie stosowania się do zarządzenia 

Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P. 

 

 
Na podstawie § 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 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o przeprowadzenie kontroli spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie 

stosowania się do zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P w sprawie 

ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony 

drzew podczas realizacji zadania „Budowa przejazdu rowerowego przez ul. Hetmańską  

w Poznaniu - skrzyżowanie ulic Jarochowskiego-Hetmańska”.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 Przewodniczący  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

       (-) Marcin Pakuła 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 
 

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przeprowadzenie kontroli spółki 

Poznańskie Inwestycje Miejskie w zakresie stosowania się do zarządzenia 

Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P. 

 

To kolejna uchwała podejmowana przez Radę Osiedla Św. Łazarz w związku z nieprawidłowościami 

występującymi na placu budowy nadzorowanym bezpośrednio przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

W grudniu 2020 r., po uszkodzeniu korzeni drzew podczas przebudowy ul. Jarochowskiego, 

również nadzorowanej przez PIM, wnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o wprowadzenie 

kar za niszczenie zieleni na terenie inwestycji prowadzonych przez Miasto Poznań. Od tego czasu 

wdrożono zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P w sprawie ochrony drzew i rozwoju 

terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew, jednak, jak pokazuje sytuacja 

z placu budowy na ul. Hetmańskiej, dobre praktyki pozostają wyłącznie na papierze, a PIM prowadzi 

swoje inwestycje w sposób niezgodny z ww. zarządzeniem. 

W odpowiedzi na naszą uchwałę z 2020 r. PIM pisał: Jako zobowiązanie Inżyniera ustanowiony został 

ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, w celu zapobieżenia 

wszelkim działaniom mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni 

zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie. W ramach powyższego obowiązku Inżynier 

Kontraktu winien monitorować wszelkie czynności podejmowane przez wykonawcę robót 

budowlanych i w miarę możliwości zapewnić ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami 

w zakresie ochrony środowiska, w szczególności Ustawą o ochronie przyrody (numer pisma l.dz. 

174/PIM/01/21/DoP). Ciężko jest się dopatrzeć tego ścisłego nadzoru nad sposobem wykonywania 

robót budowlanych przez wykonawcę na ul. Hetmańskiej, skoro wykonawca 3 sierpnia br. samowolnie 

zmienił bezwykopową metodę kładzenia kabli z projektu na otwarte wykopy. Tym bardziej,  

że o rozrytych przez wykonawcę korzeniach zabytkowych kasztanowców jako pierwszy zaalarmował 

mieszkaniec Łazarza. 

Spółka pisała dalej: Inżynier Kontraktu nie może zatem odpowiadać za to, że wykonawca zniszczy 

bądź naruszy zieleń w miejscu wykonywania robót. Tylko że w uchwale wnioskowaliśmy przede 

wszystkim o wprowadzenie kar umownych dla wykonawców robót, a do tego PIM nie odniósł się 

pozytywnie. Wnioskowaliśmy także o zatrudnianie inspektorów nadzoru ds. zieleni, którzy będą 

zobowiązani precyzyjnymi zapisami w umowach do prowadzenia stałej kontroli wszystkich robót 

budowlanych realizowanych w otoczeniu zastanej roślinności. Ten postulat można de facto powtórzyć, 

ponieważ przy inwestycji na ul. Hetmańskiej takiego inspektora zatrudnionego przez PIM nie było. 

Przy inwestycji wartej 2 mln zł, na placu budowy, podczas prowadzenia prac, powinien być bez 

przerwy obecny inspektor by pilnować, aby zieleń nie została zniszczona. To znikomy koszt 

w porównaniu z kosztami całej inwestycji i wyrządzonymi po raz kolejny nieodwracalnymi szkodami. 

W styczniu 2021 r. PIM twierdził, że korzysta ze wszystkich prawnie dostępnych środków, 

aby skutecznie egzekwować od Inżynierów Kontraktu sprawowanie właściwego nadzoru nad ochroną 

zieleni w obrębie realizowanych zadań inwestycyjnych. Oczekujemy więc wymienienia tych wszystkich 

dostępnych prawnie środków, za pomocą których PIM zamierzał skutecznie egzekwować 

sprawowanie właściwego nadzoru przez inżyniera kontraktu nadzorującego inwestycję na  



ul. Hetmańskiej oraz kar, z którymi się spotka za niedopełnienie obowiązków. Prosimy o informację, 

czy inżynier kontraktu posiada jakiekolwiek wykształcenie związane z ochroną zieleni na placach 

budów.  

Dalej – PIM twierdził, że po stronie wykonawcy leży ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie 

szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone 

osobom trzecim. W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt. 

Jak podkreślaliśmy w 2020 r. i dalej podkreślamy, podcięcie korzeni drzew może skutkować ich 

obumarciem w perspektywie 2-3 lat. Na ul. Jarochowskiego jedno z takich drzew już uschło, 

potwierdzając tę tezę. Strata choćby jednego drzewa z ul. Hetmańskiej będzie nieodwracalna. 

Nawet, jeśli w zamian na terenie osiedla miałoby zostać nasadzone na koszt wykonawcy 20 drzew, 

to nic nie zrekompensuje utraty tak starego i dorodnego drzewa. Jak sami Państwo powinni wiedzieć, 

bardzo często nasadzenie nowego drzewa w miejscu drzewa wcześniej wyciętego jest niemożliwe 

przez sieci podziemne, a więc skutkowałoby to naruszeniem alei, która jest pod ochroną 

konserwatorską.  

Dodatkowo, pomimo zapewnień ze strony ówczesnego wiceprezesa PIM Grzegorza Bubuli  

w momencie rozpoczęcia prac nie otrzymaliśmy kontaktu do osoby nadzorującej projekt z ramienia 

PIM.  

Pismo zakończono zwrotem: Pragniemy Państwa zapewnić, że świadomi pojawiających się 

przypadków nieprawidłowości w działaniach kontrahentów odpowiedzialnych za ochronę zieleni przy 

wykonywaniu zleconych zadań inwestycyjnych, z zaangażowaniem podejmujemy działania mające na 

celu zwiększenie wśród wykonawców świadomości dotyczącej doniosłości i istoty problemu ochrony 

zieleni, szczególnie w miejscach, gdzie znajdują się ważne dla społeczności Miasta drzewa i krzewy. 

Mając na uwadze doniosłość sprawy Spółka informuje ponadto, iż zapewni poprzez swoich 

pracowników oraz inspektorów nadzoru jeszcze bardziej wzmożony nadzór nad należytym 

wykonywaniem robót budowlanych, obejmujący gwarancją zachowanie odpowiedniego stanu zieleni 

znajdującej się w obrębie realizowanych inwestycji. W związku z tym, że sytuacja z niszczeniem 

korzeni drzew miała już miejsce na Łazarzu, co więcej, z tym samym wykonawcą – firmą Infradrog  

z Chodzieży – oczekujemy odpowiedzi na pytania: 

 

1) Jakie działania mające na celu zwiększenie świadomości pracowników firmy Infradrog 

dotyczącej doniosłości i istoty problemu ochrony zieleni podjął PIM? Prosimy  

o udokumentowanie tych działań. 

2) Na czym polegał obiecany wzmożony nadzór nad należytym wykonywaniem robót 

budowlanych poprzez swoich pracowników oraz inspektorów nadzoru? Skoro nadzór był 

wzmożony, to dlaczego znów doszło do takiej sytuacji? 

3) Gdzie był inżynier kontraktu, gdy w środę 3 sierpnia br. mieszkaniec Łazarza ujawnił rozrycie 

korzeni zabytkowych kasztanowców podczas realizacji zadania Budowa przejazdu 

rowerowego przez ul. Hetmańską w Poznaniu - skrzyżowanie ulic Jarochowskiego-

Hetmańska?  

4) Jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec inżyniera kontraktu, który nie dopilnował 

ochrony drzew?  

5) Jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec wykonawcy, który samowolnie zmienił 

bezwykopową metodę kładzenia kabli z projektu na otwarte wykopy? 

6) Jakimi dostępnymi prawnie środkami PIM zamierzał skutecznie egzekwować sprawowanie 

właściwego nadzoru przez inżyniera kontraktu nadzorującego inwestycję na ul. Hetmańskiej 



oraz kar, z którymi się spotka za niedopełnienie obowiązków? Proszę wymienić wszystkie 

dostępne prawnie środki. 

7) Czy inżynier kontraktu posiada jakiekolwiek wykształcenie związane z ochroną zieleni na 

placach budów? 

8) Jak wykonawca zamierza „naprawić” szkody? Czy jeśli za 2-3 lata zabytkowe kasztanowce, 

którym uszkodzono korzenie uschną, czy nasadzi w to miejsce tak samo duże drzewo? 

 

W związku z naruszeniem przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie zarządzenia Prezydenta 

Miasta Poznania nr 399/2022/P w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez 

przyjęcie standardów ochrony drzew podczas realizacji zadania „Budowa przejazdu rowerowego 

przez ul. Hetmańską w Poznaniu - skrzyżowanie ulic Jarochowskiego-Hetmańska” zasadne jest 

przeprowadzenie kontroli spółki w zakresie stosowania się do ww. zarządzenia. 

 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 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 

 

                                                                                                                       Radna 

                                                                                                             (-) Beata Szeszuła 

 
 

 
 

 



UCHWAŁA NR XLIV/260/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania 

skweru imieniem Łukasza Horowskiego. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. d 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 z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania skweru 

imieniem Łukasza Horowskiego.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 Przewodniczący 

       Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                (-) Marcin Pakuła 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 
 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania 

skweru imieniem Łukasza Horowskiego.  

 

W związku z pismem nr ZG-GN.5031.34.2022 Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 

z 29 lipca br. oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 7 lit. d Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącego, że Osiedle 

realizuje zadania w szczególności poprzez opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach 

nadania nazw powstających ulic i placów na obszarze Osiedla lub zmiany nazw istniejących ulic 

i placów, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

  
                                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                            (-) Andrzej Janowski 

 



UCHWAŁA NR XLIV/261/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o dokonanie zmian w planie 

finansowym na 2022 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. Wlkp. z 2010 r. Nr 

231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612) oraz § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr IX/126/VIII/2019 

Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków 

budżetowych dla osiedli, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 3724,00 zł, przekazanych 

przez Osiedle, ujętych w planie finansowym Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania „Utrzymanie 

boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego” na zadanie „Utrzymanie obiektów będących 

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

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   
 
 
 
 

Przewodniczący  

     Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                 (-)  Marcin Pakuła 

 
 
 

      

 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 
  

 

w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej o dokonanie zmian w planie 

finansowym na 2022 rok. 

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

2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że środki finansowe naliczone dla Osiedla dzielą się na:  

1) środki wolne; 

2) środki celowe przeznaczone na realizację zadań powierzonych osiedlom; 

3) środki przeznaczone na budowę dróg lokalnych; 

4) środki uzyskane w drodze konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych; 

5) środki uzyskane w drodze realizacji programu „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy, 

a Osiedle podejmuje uchwały w sprawie przeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1-3. 

 

W związku z powyższym, prośbą Zarządu Zieleni Miejskiej wystosowaną do Osiedla 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. 

 
 
 
  

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                              (-) Andrzej Janowski 

 
 
 



UCHWAŁA NR XLIV/262/III/2022    

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych „Logos 

Polska” w zakresie realizacji zadania „Organizacja wydarzeń kulturalnych 

na terenie Osiedla (konkurs grantowy)”. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu 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. Wielk. z 2010 r. Nr 231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

                                                                  

§ 1 

Rekomenduje się Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „Logos Polska” w zakresie 

realizacji zadania „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla 

(konkurs grantowy)”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

Przewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

            (-) Marcin Pakuła 

 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych „Logos 

Polska” w zakresie realizacji zadania „Organizacja wydarzeń kulturalnych 

na terenie Osiedla (konkurs grantowy)”. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz postanowiła zarekomendować projekt pn. „Festiwal jednego dnia 

„Poznawaj”” złożony przez Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „Logos Polska”. W ramach 

projektu zorganizowane zostanie wydarzenie integracyjno-kulturowe w Parku Wilsona mające na celu 

integrację uchodźców z Ukrainy i mieszkańców Poznania. Pomysłodawcy przewidzieli organizację 

koncertu w muszli koncertowej oraz wystawy „Nowa rzeczywistość” na terenie Palmiarni Poznańskiej. 

 

W związku z powyższym oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Św. Łazarz 

stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez współdziałanie  

z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami 

w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 
 
                                                                                                         Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                           (-) Andrzej Janowski 

 

 



 

UCHWAŁA NR XLIV/263/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 17 sierpnia 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 lipiec 2022 r. następującym członkom organów Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     400,00 zł 

2) Ellmann Joanna     480,00 zł 

3) Janowski Andrzej     820,00 zł 

4) Kosiedowski Wojciech    400,00 zł 

5) Łukarska Janina     360,00 zł 

6) Marciniak Damian       60,00 zł 

7) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   160,00 zł 

8) Modrzyński Roman    450,00 zł 

9) Nowak Maciej     120,00 zł 

10) Pakuła Marcin     720,00 zł 

11) Smirnow Amadeusz    400,00 zł 

12) Stecka Klaudia     120,00 zł 

13) Szeszuła Beata     450,00 zł 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                    Przewodniczący  

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

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

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

przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu oraz zwrotu kosztów związanych 

z realizacją zadań Osiedla; 

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

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

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

11) Amadeusz Smirnow - 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. 

 

                                                                                                          Przewodniczący 

                                                                                                         Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                              (-) Andrzej Janowski 

 

 

 

 

 


