UCHWAŁA NR XX/104/VII/2016
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie nawiązania współpracy północno-zachodnich osiedli Miasta Poznania.
Na podstawie § 28 pkt 1 w związku z § 8 pkt 1-9 oraz § 9 ust. 1 pkt 13 i 14 uchwały

Nr

LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Osiedla Krzyżowniki – Smochowice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 244, poz. 4523) oraz § 44 uchwały nr
LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 11 poz. 303), uchwala się, co następuje:

§1
1.

Nawiązuje się współpracę następujących osiedli Miasta Poznania w ramach wspólnej
inicjatywy pod nazwą Koalicja Północnozachodnich Osiedli Miasta Poznania: Osiedle
Kiekrz, Osiedle Krzyżowniki-Smochowice, Osiedle Podolany, Osiedle Sołacz, Osiedle
Strzeszyn.

2.

Współpraca osiedli w ramach Koalicji będzie polegać w szczególności na: wymianie
informacji, poglądów i doświadczeń, wzajemnym wsparciu działań podejmowanych przez
Osiedla, realizacji wspólnych działań na rzecz mieszkańców.

3.

Koalicja ma charakter otwarty. Akces do niej mogą złożyć inne Osiedla, które wyrażą wolę
współpracy i uzyskają akceptację Koalicji.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice

(-) Przemysław Polcyn

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE
w sprawie nawiązania współpracy północno-zachodnich osiedli Miasta Poznania.

Osiedla

wchodzące

w skład

Koalicji mają podobną

strukturę, zarówno pod

względem

urbanistycznym, jak i społecznym oraz łączy je usytuowanie w Północno-Zachodnim Klinie Zieleni Miasta
Poznania, co nakłada na nie szczególne zadania w zakresie dbania o zrównoważony rozwój tej części
miasta.
Od kilku lat przedstawiciele Osiedli Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Sołacz i Strzeszyn
współpracują ze sobą w tym zakresie. Ponadto współpraca jest realizowana również w ramach programu
Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec, w której przedstawiciele osiedli jeżyckich wymieniają się
spostrzeżeniami nt. porządku i bezpieczeństwa na comiesięcznych spotkaniach z funkcjonariuszami
Policji w Komisariacie Poznań-Jeżyce.
Prócz tego wymienione wyżej Osiedla organizują przy wspólnym wsparciu festyny dla mieszkańców i
turystyczne spotkania integrujące.
22 marca 2016 r., przedstawiciele Osiedli: Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Sołacz i
Strzeszyn podjęli inicjatywę, by przedstawić swoim radom osiedli projekt uchwały o treści zbieżnej z
treścią niniejszej uchwały. W ten sposób rady osiedli północno-zachodniej części Miasta przekazują
mieszkańcom, władzom i urzędom, jednostkom miejskim i innym podmiotom informację, że samorządowe
jednostki pomocnicze zamierzają zacieśniać współpracę, dzięki czemu możliwości realizacji w
szczególności:

wymiany informacji, poglądów

i doświadczeń,

wzajemnego

wsparcia

inicjatyw

podejmowanych przez Osiedla, wspólnych działań na rzecz mieszkańców będą w lepszym stopniu
uporządkowane merytorycznie i metodycznie.
Rady osiedli podejmując współpracę w ramach koalicji podkreślają potrzebę zrównoważonego
rozwoju tej części Poznania, w której od lat trzydziestych XX w., dzięki koncepcji Władysława
Czarneckiego, tworzy się unikatowy w skali europejskiej układ parkowo-leśny wzdłuż naturalnej doliny
Bogdanki, mający na celu ochronę wód i przewietrzanie miasta. Układ ten, przy coraz większym
zanieczyszczeniu Poznania smogiem i cząstkami PM10, winien być traktowany ze szczególnym
pietyzmem. Pomocne w tym powinny być nierzadko pomijane zapisy Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej, która przez Polskę została przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, a także inne akty
prawne, w szczególności Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne.
Żyjemy w złożonym biosystemie, który należy rozpatrywać w sposób holistyczny, mając na uwadze
jego otwartość i oddziaływanie wewnętrzne, jak i wpływ jego elementów na szeroko rozumiane otoczenie.
Temu ma służyć powołana do życia koalicja.

Z uwagi na charakter nawiązanej współpracy, koalicja nie stanowi konkurencji dla istniejącego
Porozumienia Osiedli.
Zgodnie z § 44 Statutu Miasta Poznania dla realizacji swych zadań osiedle może nawiązywać
współpracę z innymi osiedlami oraz instytucjami i organizacjami.
Zgodnie z § 8 Statutu Osiedla Krzyżowniki - Smochowice do zadań Osiedla należą działania
dotyczące obszaru Osiedla w zakresie:
1) tworzenia więzi lokalnych;
2) funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
3) lokalnych dróg, chodników i parkingów;
4) oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
5) ładu przestrzennego;
6) porządku i bezpieczeństwa;
7) stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;
8) dbałości o mienie Miasta;
9) usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Osiedla Krzyżowniki - Smochowice Osiedle realizuje
zadania w szczególności przez współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla
zmierzających do poprawy warunków ich życia oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi,
zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji
zadań Osiedla.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Zarządu Osiedla Krzyżowniki – Smochowice
(-) Maciej Bedyński

