
UCHWAŁA NR XL/186/VII/2017 
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE 

z dnia 27 lutego 2017 r. 
 

 
w sprawie  wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania o objęcie patronatem 

obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka i 28 rocznicy wyborów 
parlamentarnych z dnia 4 czerwca 1989 roku. 

 
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 8 pkt 1 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. z 2010 r. Nr 244, poz. 4523 z zm.), uchwala się, co następuje: 

 
                                                                  

§ 1 
Wnioskuje się o objęcie honorowym patronatem przez Przewodniczącego Rady Miasta 

Poznania imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Radę Osiedla Krzyżowniki-

Smochowice z okazji przypadającego 1 czerwca, ustanowionego w 1954 roku przez 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Dnia Dziecka 

oraz 28 rocznicy pierwszych w powojennej historii kraju, częściowo wolnych wyborów do Sejmu 

oraz całkowicie wolnych do przywróconego Senatu, przypadającej w dniu 4 czerwca. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 



UZASADNIENIE 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE  
  

 
w sprawie  wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania o objęcie patronatem obchodów 

Międzynarodowego Dnia Dziecka i 28 rocznicy wyborów parlamentarnych z dnia 4 
czerwca 1989 roku. 

 
W związku z: 

 Przypadającym w dniu 1 czerwca 2017 roku Międzynarodowym Dniem Dziecka - dniem 

ustanowionym w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 

dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów 

Zjednoczonych (1945), 

 Przypadającej w dniu 4 czerwca 2017 roku 28 rocznicy pierwszych w powojennej historii kraju, 

częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych do przywróconego Senatu, 

Rada Osiedla składa wniosek o objęcie honorowym patronatem przez Przewodniczącego Rady Miasta 

Poznania imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Radę Osiedla Krzyżowniki-

Smochowice.  
W świetle zapisu § 8 pkt 1 Statutu Osiedla Krzyżowniki - Smochowice stanowiącym, że do zadań Osiedla 

należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie tworzenia więzi lokalnych, podjęcie niniejszej 

uchwały jest zasadne. 

 


