
UCHWAŁA NR XLIII/224/91 
RADY MIEJSKIEJ  POZNANIA 

Z DNIA  19 listopada   1991 r. 
 
w sprawie powołania Osiedla Smochowice 
 
 
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 
z roku 1990, poz. 95) oraz § 39 Statutu Miasta Poznania, a także uchwały Rady Miasta 
Poznania nr XXXV/184/91 z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie trybu powoływania samorządów 
pomocniczych, Rada Miejska Poznania uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Tworzy się Osiedla Poznań – Smochowice na obszarze ograniczonym: 
- od wschodu: od strumienia Bogdanka ulicami Lutycką i Łobżenicką, do granicy lotniska 

Ławica, 
- od południa: północną granicą lotniska Ławica i dalej do granicy miasta, 
- od zachodu: zachodnią granicą miasta, 
- od północy: ulicą Stobnicką, z przedłużeniem jej linii do strumienia Bogdana oraz wzdłuż 

strumienia Bogdanka do ulicy Lutyckiej. 
 

§ 2. 
Organem uchwałodawczym  samorządu Osiedla jest Rada Osiedla, wybierana w oparciu o 
ordynację wyborczą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 
Kompetencje samorządu Osiedla określone są przez §§ 42, 43 i 45 Statutu Miasta. 
 

§ 4. 
Wyszczególnienie mienia i sposób wykonywania zarządu przekazanych Osiedlu mieniem 
komunalnym określi Statut Osiedla, uchwalony przez Radę Miejska Poznania. 
 

§ 5. 
1. Osiedle Smochowice prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta. 
2. W budżecie miasta w poszczególnych jego rozdziałach wyodrębnia się części 

przeznaczone na realizację poszczególnych zadań własnych Osiedla. 
3. Rada Osiedla podejmuje uchwały dotyczące sposobu wykorzystania wyodrębnionych na 

rzecz Osiedla części budżetu miasta. 
4. Obsługę finansowo-księgową Osiedla zapewnia Urząd Miejski Poznania. 
 

§ 6. 
1. Pierwsze wybory  Rady Osiedla Smochowice odbędą się 19 stycznia 1992 r. 
2. Pierwsza kadencje Rady Osiedla trwa  cztery lata od dnia wyborów. 
 

§ 7, 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta )Poznania. 
 

§ 8. 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
 
 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Poznania 
/-/  Jacek Wiesiołowski 
 
 

UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLIII/224/91 
RADY MIEJSKIEJ  POZNANIA 

Z DNIA 19 listopada   1991 r. 
 
W związku ze spełnieniem przez Grupę Inicjatywną Osiedla Smochowice wymogów 
statutowych i wynikających z uchwały wprowadzającej przepisy Statutu Miasta dotyczące 
jednostek pomocniczych, a w szczególności przedstawienia stosownego wniosku o powołanie 
Osiedla wraz z wymaganymi podpisami i załącznikami, a także wobec niezgłoszenia przez 
żadnego z mieszkańców uwag w tej sprawie w ciągu 30 dni od opublikowania stosownego 
ogłoszenia w prasie, jak również wobec skonsultowania przez Grupę Inicjatywną projektu 
niniejszej uchwały i ordynacji wyborczej. stanowiącej załącznik do uchwały, z Komisją 
Statutową, 
wnoszę – jako członek Komisji Statutowej i w jej imieniu – o podjęcie niniejszej uchwały 
przez Radę Miejską Poznania na Sesji w dniu 19 listopada, co umożliwi przeprowadzenie 
wyborów samorządu Osiedla Smochowice w zaplanowanym terminie i podjecie wraz z Radą 
Osiedla prac nad Statutem Osiedla i związanymi z nim sprawami. 
Pragnę podkreślić wielkie zaangażowanie przedstawicieli Grupy Inicjatywnej ze Smochowic 
w sprawy samorządowe nie tylko na terenie własnego Osiedla, ale także wcześniej, podczas 
prac Komitetu Obywatelskiego Miasta Poznania jeszcze przed wyborami samorządowymi z 
maja 1990 roku. 
Chcę też wyrazić nadzieję, że rozwiązania wypracowane w Smochowicach staną się w 
pewnym stopniu rozwiązaniami modelowymi dla innych osiedli w Poznaniu, które również 
podjęły już aktywność w zakresie tworzenia samorządów pomocniczych. 
 

Członek Zarządu Miasta Poznania 
/-/ Andrzej Porawski 

 


