
STANOWISKO NR VII/48/VIII/2/2019 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 7 października 2019 r. 

 

w sprawie poparcia wniosków Osiedla Strzeszyn do Prezydenta Miasta Poznania o 

budowę bezkolizyjnego wyjazdu z osiedla Strzeszyn oraz wniosku do Prezydenta 

Miasta Poznania o budowę nowej szkoły podstawowej. 

 

Na podstawie § 14 ust. 2, uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Poznania, zmienionej uchwałą nr 

LXXIV/1390/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r., w powiązaniu z § 46 

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), Rada 

Osiedla przyjęła poniższe stanowisko. 

 

Rada ocenia pozytywnie podjęcie działań przez Osiedle Strzeszyn zmierzające do 

rozbudowy infrastruktury oświatowej, a tym samym poprawy warunków edukacyjnych 

mieszkańców poprzez złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zabezpieczenie 

środków finansowych i budowę nowej szkoły podstawowej na terenie osiedla Strzeszyn. 

W ocenie Rady szybki rozwój demograficzny oraz rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej 

skutkują dynamicznym wzrostem liczebności mieszkańców Osiedla Strzeszyn co jest 

bezpośrednim powodem zwiększającego się przepełnienia Szkoły Podstawowej Nr 1. 

Szybkie tempo przyrostu rzeczywistego liczby ludności na terenie Osiedla Strzeszyn, 

związanego z imigracją mieszkaniową, przy wzroście rocznym przekraczającym 3% ludności 

zamieszkałej definiowane powinno być jako eksplozja demograficzna, której skutki 

potencjalnie odczuwalne będą na obszarze wykraczającym poza tereny Osiedla Strzeszyn. 

Niewystarczająca na Osiedlu Strzeszyn baza oświatowa w sposób naturalny spowoduje 

migrację uczniów w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych do jednostek oświatowych 

znajdujących się na osiedlach sąsiadujących, co przy ubogiej infrastrukturze spowoduje 

pogłębienie problemu w instytucjach oświatowych na większym obszarze miasta. 

Rada ocenia pozytywnie podjęcie działań przez Osiedle Strzeszyn zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy stanu infrastruktury drogowej poprzez złożenie 

wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zabezpieczenie środków finansowych i budowę 

bezkolizyjnego ciągu komunikacyjnego. Brak bezkolizyjnej „drogi życia” umożliwiającej 

służbom ratunkowym szybki dojazd interwencyjny stanowi bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa mieszkańców, definiowane jako zagrożenia pierwotne – techniczne typu 

komunikacyjnego, w opisach rodzajów i źródeł zagrożeń bezpieczeństwa w opracowaniu 

„Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP”. 

Niniejszym stanowiskiem popieramy wnioski Rady Osiedla Strzeszyn skierowane do 

Prezydenta Miasta Poznania wyrażone w uchwałach nr V/35/VII/2019 i V/36/VII/2019 z dnia 

25 września 2019 roku. 


