
UCHWAŁA NR XLVI/269/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 26 października 2022 r. 

 

w sprawie  zmiany 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 

W załączniku do uchwały nr XLIV/256/III/2022 Rady Osiedla Św. Łazarz z dnia 17 sierpnia 

2022 r. zmienia się nazwę zadania „Zapewnienie opieki wytchnieniowej na terenie Osiedla 

Św. Łazarz” na „Zapewnienie opieki wytchnieniowej na terenie Osiedla Św. Łazarz dla osób  

z niepełnosprawnościami”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Wiceprzewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

    (-) Jakub Skurzyński 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2023 r. 

 

W związku z prośba Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o doprecyzowanie nazwy zadania 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 XLVI/270/III/2022 

RADY OSIEDLAŚW. ŁAZARZ 

z dnia 26 października 2022 r. 

 

 

w sprawie wniosku do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska o ujęcie  

Potrzeb Inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy odcinków lub 

odtworzenia urządzenia wchodzącego w skład sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie Miasta Poznania w zakresie dotyczącym obszaru 

Osiedla. 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 8 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), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wnioskuje się, zgodnie z załącznikiem określonym w § 2, o ujęcie potrzeb inwestycyjnych 

dotyczących budowy, rozbudowy odcinków lub odtworzenia urządzenia wchodzącego w 

skład sieci kanalizacji deszczowej w zakresie dotyczącym obszaru Osiedla w następujących 

lokalizacjach: 

1) Szkoła Podstawowa nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27; 

2) Szkoła Podstawowa nr 77 przy ul. Dmowskiego 50. 

 

§ 2 

Karta opisu wnioskowanych zadań inwestycyjnych stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 



Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

Jakub Skurzyński 

 

 

 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY   

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie wniosku do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska o ujęcie Potrzeb 

Inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy odcinków lub 

odtworzenia urządzenia wchodzącego w skład sieci kanalizacji deszczowej 

na terenie Miasta Poznania w zakresie dotyczącym obszaru Osiedla. 

 

 

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska zwrócił się pismem nr KOS-VIII.6341.8.22.2022  

z 14 września 2022 r. o zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych dot. budowy, rozbudowy odcinków lub 

odtworzenia urządzenia wchodzącego w skład sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta 

Poznania.  

 



W związku z powyższym 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. 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący 

                                                                                               Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                                Andrzej Janowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XLVI/271/III/2022    

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 26 października 2022 roku 

 

 

w sprawie rekomendacji dla Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty 

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 Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty 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. 

 

 
 
 

Wiceprzewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 



Jakub Skurzyński 

 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie rekomendacji dla Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty 

w zakresie realizacji zadania „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie 

Osiedla (konkurs grantowy)”. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz postanowiła zarekomendować projekt złożony przez Centrum 

Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty. W ramach projektu zorganizowane zostanie 

uroczyste odsłonięcie rzeźby globus, która zostanie przeniesiona na plac przed Szkołą 

Podstawową nr 77. Wydarzenie zostanie wypromowanie w mediach społecznościowych, a 

uświetni je występ muzyczny, czy poczęstunek dla gości.  

 

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. 

 

 
 
                                                                                                           Wnioskodawca 

 

                                                                                                                         Radna 

                                                                                                        Sylwia Badzińska 

 

 



UCHWAŁA NR XLVI/272/III/2022    

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 26 października 2022 roku 

 

 

w sprawie rekomendacji dla Fundacji Bezlik 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 Fundację Bezlik 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. 

 

 
 
 

Wiceprzewodniczący 

Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

Jakub Skurzyński 



 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

 

 

w sprawie rekomendacji dla Fundacji Bezlik w zakresie realizacji zadania „Organizacja 

wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy)”. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz postanowiła zarekomendować projekt „Świąteczny Rynek 

Łazarski” złożony przez Fundację Bezlik. W ramach projektu zorganizowany zostanie m.in. 

koncert świąteczny zespołu gospel oraz pokaz artystyczny Fire Show.  

 

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. 

 

 
 
                                                                                                           Wnioskodawca 

 

                                                                                                                         Radna 

                                                                                                        Sylwia Badzińska 

 

  



UCHWAŁA NR XLVI/273/III/2022 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 26 października 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 wrzesień-październik 2022 r. następującym członkom 

organów Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     200,00 zł 

2) Ellmann Joanna       60,00 zł 

3) Hoffmann Agnieszka      60,00 zł 

4) Janowski Andrzej     920,00 zł 

5) Kosiedowski Wojciech    520,00 zł 

6) Koszal Dorota     480,00 zł 

7) Kowalczyk Paweł       60,00 zł 

8) Krupa Dawid     600,00 zł 

9) Łukarska Janina     120,00 zł 

10) Marciniak Damian       60,00 zł 

11) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   120,00 zł 

12) Modrzyński Roman    520,00 zł 

13) Nowak Maciej       60,00 zł 

14) Pakuła Marcin     520,00 zł 

15) Pawelczyk Szymon    600,00 zł 

16) Smirnow Amadeusz    520,00 zł 

17) Stecka Klaudia       60,00 zł 

18) Szeszuła Beata     460,00 zł 

 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                 Wiceprzewodniczący  

                                                                                                    Rady Osiedla Św. Łazarz 

 

                                                                                                          Jakub Skurzyński 

  



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

 

w sprawie diet dla członków organów Osiedla. 

Postanawia się przyznać diety członkom organów osiedla za wrzesień 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) Agnieszka Hoffmann - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

4) Andrzej Janowski - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu Osiedla, przygotowania 

i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu 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 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 zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań 

Osiedla; 

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

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

14) Marcin Pakuła - z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla, przygotowania 

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

15) Szymon Pawelczyk - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

16) Amadeusz Smirnow - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

18) 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 

 

 


