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UCHWAŁA NR XXVIII/170/III/2021  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 21 lipca 2021 r.  

 

w sprawie  projektu planu wydatków na 2022 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 OsiedlaŚw. 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 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 

1. Uchwala się projekt planu wydatków na 2022 rok. 

2. Projekt planu wydatków na 2022 rok stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 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 sprawieprojektu planu wydatków na 2022 r. 

 

W związku z naliczeniem środków wolnych na 2022 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 lit. a i pkt 2 IX/126/VIII/2019 Rady 

Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. stanowiącym, że Osiedle gospodaruje środkami wolnymi, 

co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich przeznaczenia oraz przekazywanie 

zadań do realizacji właściwym wydziałom lub jednostkom organizacyjnym Miasta, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 
 
 

Przewodnicząca 

    Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

         (-)  Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

  



UCHWAŁA NR XXVIII/171/III/2021  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ  

z dnia 21 lipca 2021 r.  

 

w sprawie ustalenia listy zada ń remontowych w placówkach o światowych na 2022 r.  

 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 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) oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a 

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 

Ustala się następującą listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych  

w placówkach oświatowych do realizacji w 2022 r.: 

1) Przedszkole nr 25 – „Remont podłóg w salach dydaktycznych” – kwota 10 000 zł; 

2) Przedszkole nr 32 – „Remont sali dziecięcej” – kwota 27 338 zł; 

3) Przedszkole nr 39 – „Remont klatki schodowej oraz holu przedszkola” – kwota 

15 000 zł; 

4) Przedszkole nr 44 – „Remont łazienki dziecięcej” – kwota 20 000 zł; 

5) Przedszkole nr 48 – „Remont podłóg w salach dydaktycznych” – kwota 22 000 zł; 

6) Przedszkole nr 51 – „Remont sali dydaktycznej z wymianą klimatyzatorów” – kwota 

20 000 zł; 

7) Przedszkole nr 89 – „Remont korytarza na parterze z wymianą drzwi” – kwota 

25 000 zł; 

8) Szkoła Podstawowa nr 9 – „Remont instalacji centralnego ogrzewania - I etap” – 

kwota 40 000 zł; 

9) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych – „Wymiana stolarki okiennej” – kwota 

40 000 zł; 

10) Szkoła Podstawowa nr 33 – „Remont schodów wejściowych oraz remont instalacji 

kanalizacyjnej budynek B” – kwota 50 000 zł; 

11) Zespół Szkół nr 8 – „Remont dachu – I etap” – kwota 45 000 zł; 

12) Szkoła Podstawowa nr 77 – „Remont sanitariatów dziewczęcych” – kwota 40 000 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 ustalenia listy zada ń remontowych w placówkach o światowych na 2022 r.  

 

 

W związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Osiedla Św. Łazarz stanowiącym, że Rada po rozeznaniu 

potrzeb Osiedla, uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala listę zadań do realizacji w zakresie 

prac remontowych w miejskich szkołach podstawowych i przedszkolach, a także § 2 ust. 2 pkt 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 celowymi przeznaczonymi na realizację zadań 

powierzonych osiedlom, co realizowane jest poprzez podejmowanie uchwał w sprawie ich 

przeznaczenia, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 Przewodnicząca 

                                                                                                   Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

                             (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XXVIII/172/III/2021  

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 21 lipca 2021 roku 

 

w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Wirtualny Łazarz w zakresie realizacji 

zadania „Organizacja wydarze ń kulturalnych na terenie Osiedla 

(konkurs grantowy)”. 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w powiązaniu z § 9 ust. 1 pkt 14 uchwały Nr LXXVI/1136/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 

Rekomenduje sięStowarzyszenie Wirtualny Łazarz w zakresie realizacji zadania 

„Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy)”.  

 

§ 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 rekomendacji dla Stowarzyszenia Wirtualny Łazarz w zakresie realizacji 

zadania „Organizacja wydarze ń kulturalnych na terenie Osiedla 

(konkurs grantowy)”. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz postanowiła udzielić rekomendacji Stowarzyszeniu Wirtualny Łazarz  

w zakresie realizacji projektu „Łazarskie pożegnanie lata” na Skwerze Eki z Małeki. Projekt ten 

zakłada DJ-skie połączenie K8 z artystami z Młoda Kultura, warsztatami, punktami gastronomicznymi, 

jak również stoiskami fundacji oraz stowarzyszeń. Pomysłodawcom zależy na ożywieniu skweru oraz  

integracji mieszkańców Łazarza. 

 

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. 

 

 

       Przewodnicząca 

       Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

       (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

  



UCHWAŁA NR XXVIII/173/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 21 lipca 2021 roku 

 

w sprawiezaopiniowania projektu zmian tras linii komunikacyj nych na terenie Osiedla.  

 
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. 

Wlkp. Z 2010 r. Nr 231, poz. 4278 oraz z 2021 r. poz. 1612), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się negatywnie projekt zmian tras linii komunikacyjnych na terenie Osiedla 

w związku z uruchomieniem linii tramwajowej do przystanku Błażeja. 

 

§ 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 sprawiezaopiniowania projektu zmian tras linii komunikacyj nych na terenie Osiedla. 

 

Rada Osiedla Św. Łazarz uznaje zaproponowaną zmianę tras tramwajowych za niekorzystną dla 

mieszkańców osiedla. Łazarz docelowo utraci bezpośrednie połączenie tramwajowe z rejonem 

ul. Półwiejskiej, o co mieszkańcy zabiegali od lat. 

 

W 2015 roku, po niemal 20 latach starań mieszkańców, przedstawicieli Rady Osiedla Św. Łazarz 

wcześniejszych kadencji oraz instytucji, udało się uruchomić bezpośrednie połączenie tramwajowe 

z ulicy Głogowskiej do Dworca Głównego i okolic ul. Półwiejskiej. 

Od 1 września 2015 r. pilotażowo została skorygowana trasa linii nr 3, która została wydłużona ze 

Śródki, przez Rondo Rataje, ul. Królowej Jadwigi, Most Dworcowy i ul. Głogowską do Górczyna. Kursy 

tej  linii odbywały się w takcie co 20 min, tylko w dni robocze, w godz. 6-19, z wyjątkiem okresu 

letniego. 

Zaproponowane rozwiązanie stało się pewnym kompromisem dla mieszkańców, jednak z uwagi na 

częstotliwość połączeń linia nr 3, nie stanowiła atrakcyjnej oferty.  

 

W związku z powyższym w naszej opinii zasadne jest docelowe wprowadzenie bezpośredniego 

połączenia tramwajowego Osiedla Św. Łazarz (ul. Głogowska) z rejonem ul. Półwiejskiej, zarówno 

w dni robocze, jak i w weekendy oraz w okresie letnim. 

 

Dodatkowym uzasadnieniem dla połączenia Łazarza z rejonem ul. Półwiejskiej również po godz. 19 

oraz w dni wolne od pracy są podróże mieszkańców związane z zakupami, ale co równie istotne, takie 

połączenie mogłoby stać się atrakcyjnym wsparciem dla oferty turystyczno-kulturalnej Miasta 

(Półwiejska – Palmiarnia Poznańska – kwartał Johowa – nowy Rynek Łazarski). 

 

Okres pandemii i nakładające się w tym czasie prace modernizacyjne oraz rozwój linii tramwajowej 

wpływają na liczne korekty rozkładów jazdy, jednak naszym zdaniem nie powinno się rezygnować 

z korzystnych dla mieszkańców rozwiązań. 

Zdajemy sobie także sprawę z priorytetów Miasta w zakresie komunikacji publicznej, w tym rozwoju 

systemu komunikacji miejskiej w oparciu o system przesiadek. Jednak jak potwierdzają badania, 

aby przesiadki były atrakcyjne dla mieszkańców powinny eliminować ryzyko spóźniania się na 

przesiadkę oraz konieczność oczekiwania podczas przesiadki. Takich możliwości nie daje linia nr 12, 

która obsługuje jedynie niewielką część osiedla i planując trasę z Łazarza w rejon ul. Półwiejskiej 

konieczne jest uwzględnienie przesiadek. Warto zwrócić uwagę, że przesiadki są przez pasażerów 

oceniane z reguły negatywnie, a rekompensatą za te niedogodności jest skrócenie czasu podróży 



względem podróży bezpośredniej. Zaproponowane rozwiązania oparte na połączeniu Łazarza 

z rejonem ul. Półwiejskiej w oparciu o system przesiadek (linia nr 12) nie dają wspomnianych wyżej 

rekompensat. Szczególnie dolegliwa i odczuwalna dla podróżujących jest konieczność przesiadania 

się w godzinach wieczornych, w weekendy oraz w okresie letnim. 

Ponadto o opinię w sprawie zaproponowanego rozkładu jazdy, zwróciliśmy się także do mieszkańców. 

Z otrzymanych uwag wynika, że bardzo oczekiwane jest bezpośrednie skomunikowanie Łazarza 

z rejonem ul. Półwiejskiej i Wildą. 

Liczymy, że Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu dbając o atrakcyjność połączeń i komfort 

podróży mieszkańców pochyli się nad nasząopinią i zaproponuje rozwiązanie korzystniejsze dla 

Łazarza - wprowadzenie bezpośredniego połączenia tramwajowego osiedla (ul. Głogowska) z rejonem 

ul. Półwiejskiej, zarówno w dni robocze jak i w weekendy oraz w okresie letnim. 

 

W związku z powyższym,  pismem nr ZTM.TU.0714.2.6.2021 Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 

12 lipca br.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. 

 

 

Przewodnicząca 

    Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

            (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

  



UCHWAŁA NR XXVIII/174/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 21 lipca 2021 roku 

 

w sprawieuwag do Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie miasta 

Poznania.  

 
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 8 ust. 6 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statut 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. Zgłasza się uwagi doRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Poznania. 

2. Uwagi do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania 

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 sprawieuwag do Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie miasta 

Poznania. 

 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi tekstu Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz w świetle § 8 ust. 6 Statutu Osiedla Św. Łazarz 

stanowiącego, że do zadań Rady należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie porządku 

i bezpieczeństwa, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
Przewodnicząca 

    Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

             (-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

  



Załącznik do uchwały  

Nr XXVIII/174/III/2021  

Rady Osiedla Św. Łazarz 

z dnia 21 lipca 2021 roku 

 

 

Uwagi do Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie miasta Poznania: 

 

Rada Osiedla św. Łazarz zwraca uwagę na konieczność kompleksowego rozwiązania problemu 

pojemników na odpady komunalne, wystawionych na stałe w pasach drogowych na terenie osiedla 

Św. Łazarz.  

 

Regulamin powinien: 

a. wprowadzać wymóg wskazywania przez właściciela nieruchomości konkretnego miejsca 

gromadzenia odpadów, poprzez zaznaczenie go na załączniku graficznym, 

b. w przypadku budynków, które powstały przed wejściem w życie obecnych wymogów prawa 

budowlanego, dotyczących miejsc odbioru odpadów - uwzględnienie tego faktu w regulaminie, 

z uwagi na częsty brak możliwości dostosowania budynków do współczesnych wymogów, 

co jednak nie stoi na przeszkodzie wywozu odpadów z terenu nieruchomości 

(np. przeciągnięcie małych pojemników przez klatki schodowe z kilkoma stopniami, co jest 

częste w zabytkowej zabudowie śródmiejskiej), 

 

Na terenie osiedla Św. Łazarz aż 45 nieruchomości wystawiło na stałe pojemniki na odpady na ulice. 

Pojemniki stoją na chodnikach, w pasach zieleni, na miejscach parkingowych, na powierzchniach 

wyłączonych z ruchu, a nawet na platformie przystanku autobusowego. Wszystkie stoją nielegalnie - 

bez zgody na zajęcie pasa drogowego. Rada Osiedla otrzymuje liczne skargi od mieszkańców w tej 

sprawie.  

 

Problem dotyczy następujących ulic: 

• ul. Jarochowskiego - 11 nieruchomości (w tym 1 z ul. Limanowskiego i 1 z ul. 

Potworowskiego, wystawione na ul. Jarochowskiego) 

• ul. Lodowa - 10 nieruchomości 

• ul. Bogusławskiego - 9 nieruchomości 

• ul. Limanowskiego - 4 nieruchomości 

• ul. Kasprzaka - 3 nieruchomości 

• ul. Graniczna - 2 nieruchomości 

• ul. Niegolewskich - 1 nieruchomość 

• ul. Chłodna - 1 nieruchomość 

• ul. Potworowskiego - 1 nieruchomość 

• ul. Hetmańska -1 nieruchomość 



• ul. Szymborska - 1 nieruchomość 

• ul. Stablewskiego - 1 nieruchomość 

• ul. Potworowskiego - 1 nieruchomość (pojemniki wystawione na ul. Jarochowskiego) 

 

Z obecnie obowiązującego regulaminu GOAP wynika, że właściciel nieruchomości ma obowiązek 

wyznaczyć miejsce gromadzenia odpadów na terenie swojej nieruchomości albo w innym miejscu, 

do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi. 

 

Wymóg ten nie jest w żaden sposób egzekwowany przez GOAP, a prawidłowość wyznaczenia 

miejsca gromadzenia odpadów nie jest weryfikowana. W składanych obecnie deklaracjach na wywóz 

odpadów nie zaznacza się konkretnego miejsca, w którym odpady są gromadzone i z którego będą 

odbierane. Niektórzy właściciele nieruchomości zgłaszają konieczność podstawienia największych 

pojemników w pasy drogowe - i pojemniki te są bez zgód na zajęcie pasa drogowego podstawiane, 

stoją tam cały czas, a śmieci z nich są odbierane. Dlatego celowe jest wprowadzenie wymogu 

zaznaczania na załączniku graficznym i szczegółowego opisania, gdzie znajduje się miejsce 

gromadzenia odpadów dla konkretnej nieruchomości.  

 

Dodatkowo, sprawę komplikują zapisy o miejscach gromadzenia odpadów wprowadzone 

w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku GOAP. Wynika z nich, że miejsca 

gromadzenia odpadów muszą spełniać wymogi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Jest to dla wielu nieruchomości, które zostały zbudowane wcześniej (często ponad 100-

 letnich), gdy takie wymogi nie obowiązywały, ale odpady były gromadzone, niemożliwe do spełnienia. 

Mimo tego, z większości z nich odbywa się odbiór odpadów - np. w ten sposób, że najmniejsze 

pojemniki są przeciągane po kilku schodkach na klatki schodowe, a z nich na podwórza. Inni 

właściciele, aby nie narażać się na takie niedogodności, wystawili pojemniki na stałe na ulice. 

Część nieruchomości ma podwórka, ale są one na tyle małe, że niemożliwe jest zlokalizowanie na 

nich miejsc gromadzenia odpadów spełniających współczesne wymogi odległości od granic działki czy 

od okien - mimo, że w momencie, gdy budynki te powstały, takie wymogi nie obowiązywały. 

Dlatego konieczne jest dostosowanie regulaminów do sytuacji nieruchomości, które do tych wymogów 

nie są w stanie z obiektywnych przyczyn się dostosować. Tak, jak budynki sprzed 100 lat nie spełniają 

i nie  muszą spełniać współczesnych wymogów budowlanych (np. dotyczących zabezpieczenia 

przeciwpożarowego), tak w ocenie Rady Osiedla, nie można wymagać, by spełniały współczesne 

wymogi dotyczące miejsca gromadzenia odpadów, bo w wielu przypadkach nie jest to możliwe.  

 

Część nieruchomości nie ma dostępu do swoich podwórek - ale mogłaby go uzyskać z działek 

sąsiednich, gdyby właściciele wystąpili do sądu z wnioskiem o ustanowienie odpowiedniej 

służebności. Dlatego w ocenie Rady Osiedla niezbędne jest wskazanie takiej możliwości w 



Regulaminie oraz przygotowanie informatora, wskazującego, w jaki sposób właściciele mogą uzyskać 

dostęp do podwórek poprzez ustanowienie służebności.  

 
  



UCHWAŁA NR XXVIII/175/III/2021 

RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ 

z dnia 21 lipca 2021 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 czerwiec-lipiec 2021  r. następującym członkom organów 

Osiedla: 

1) Badzińska Sylwia     500,00 zł 

2) Ellmann Joanna     500,00 zł 

3) Janowski Andrzej     500,00 zł 

4) Kosiedowski Wojciech      80,00 zł 

5) Koszal Dorota       40,00 zł 

6) Krupa Dawid     100,00 zł 

7) Łukarska Janina     100,00 zł 

8) Marciniak Damian       40,00 zł 

9) Michalak-Pietkiewicz Agnieszka   500,00 zł 

10) Modrzyński Roman    400,00 zł 

11) Naradowski Tomasz    40,00 zł 

12) Nowak Maciej     100,00 zł 

13) Pakuła Marcin     110,00 zł 

14) Pawelczyk Szymon    100,00 zł 

15) Smirnow Amadeusz      80,00 zł 

16) Stecka Klaudia     100,00 zł 

17) Szeszuła Beata     500,00 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 czerwiec-lipiec 2021  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) Dorota Koszal - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

6) Dawid Krupa - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

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

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

przygotowania i przeprowadzenia posiedzeń Zarządu oraz zwrotu kosztów związanych 

z realizacją zadań Osiedla; 

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

11) Tomasz Naradowski - z tytułu zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań Osiedla; 

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

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

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

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

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

17) 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. 

 

 

  

 Przewodnicząca  

Zarządu Osiedla Św. Łazarz 

 

(-) Agnieszka Michalak-Pietkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 


