
UCHWAŁA NR LII/240/VII/2017 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE 

z dnia 18 września 2017 r. 

 

w sprawie powołania Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice oraz nadania 

jej statutu, określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania.  

 

Na podstawie § 29a ust. 1 i 4 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 

2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Krzyżowniki - Smochowice (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 

5172), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Tworzy się Radę Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice. 

 

§ 2 

Radzie Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice nadaje się Statut określający tryb wyboru jej 

członków i zasady działania, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI - SMOCHOWICE 

  

w sprawie powołania Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice oraz nadania 

jej statutu, określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania.  

 

Powołanie Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie 

gminnym, która umożliwia jednostkom pomocniczym tworzenie rad seniorów oraz z nowelizacji uchwały 

nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Osiedla Krzyżowniki - Smochowice upoważniającej Radę Osiedla do powołania Rady Seniorów. 

Rada Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice będzie dodatkową płaszczyzną dialogu pomiędzy 

mieszkańcami umożliwiając współuczestniczenie w życiu publicznym i współkształtowanie lokalnego 

środowiska. Przewidywanym skutkiem powołania Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice 

będzie wzrost zainteresowania seniorów życiem społecznym Osiedla Krzyżowniki - Smochowice i Miasta 

Poznania. Rada Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice będzie reagowała na lokalne problemy 

seniorów, przeciwdziałała dyskryminacji tej grupy społecznej oraz kreowała pozytywny wizerunek seniora w 

lokalnej społeczności. Także codzienne kontakty z seniorami i organizacjami ich skupiającymi w naszym 

Osiedlu wskazują, że aktywni seniorzy chcą zajmować się tematami im bliskimi, związanymi z ich życiem 

codziennym i najbliższym otoczeniem. W przekonaniu Rady nie wystarczy wskazywać, iż dialog społeczny 

jest nam potrzebny dla samorządności i zaangażowania seniorów lecz należy wykształcić odpowiednie jego 

formy, by społeczności seniorów mogły realnie zabierać głos. 

Ustawa o samorządzie gminnym w Art. 5c. ust. 1. zawiera zapis „Gmina sprzyja solidarności 

międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w 

społeczności lokalnej.” Miasto Poznań przystąpiło do międzynarodowego programu „Miasta Przyjazne 

Starzeniu”. To nie tylko prestiż i ogromne wyróżnienie lecz potwierdzenie przygotowania Miasta do wyzwań 

związanych z planowaniem i realizacją polityki senioralnej oraz otwarcie ścieżki do rozwoju nowych 

inicjatyw skoncentrowanych na poznańskich seniorach. 

Podjęcie uchwały o powołaniu Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice wpisuje się w założenia 

Strategii Rozwoju Miasta Poznania i jest praktycznym rozwinięciem przedstawionych misji i celów.  

Wpisuje się również w Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-

2020, gdzie jako kierunkowy priorytet zawarto Partycypacja społeczna osób starszych. 

Jest zgodny w założeniach zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

oraz Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. 

Seniorzy to nie tylko osoby z doświadczeniem zawodowym i tytułami, to też przede wszystkim osoby 

posiadające wiedzę, potrafiące na każdy element naszego życia spojrzeć szerzej, przez pryzmat swoich 

bogatych doświadczeń. 

Rada Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice mając charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny 

umożliwi wykorzystanie praktycznej wiedzy seniorów. 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 29a ust. 1 i 4 Statutu Osiedla Krzyżowniki - Smochowice 

stanowiącym, że Rada może utworzyć radę seniorów oraz że tworząc radę seniorów, nadaje jej statut 

określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


