UCHWAŁA NR XXIV/142/VII/2016
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI – SMOCHOWICE
dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie

wniosku do Rady Miasta Poznania o wprowadzenie zmiany w Statucie

Osiedla
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 5 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), uchwala się, co następuje:

§1
Wnioskuje się o

dodanie w Statucie Osiedla w § 9 ust. 1 punktu 15 o treści „możliwość

powołania rady seniorów osiedla.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 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 wniosku do Rady Miasta Poznania o wprowadzenie zmiany w Statucie Osiedla
Wśród zadań własnych gminy (zgodnie z Art. 7 U o s.g.) wskazane jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, w szczególności wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności
obywatelskiej oraz (zgodnie z Art. 5c U o s.g.) określono, że gmina sprzyja solidarności
międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w
społeczności lokalnej.
W oparciu o istniejące możliwości wyrażone w zapisie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2016.446 z dnia 4 kwietnia 2016r.) Art. 5c ust. 6 wnioskujemy o wprowadzenie do Statutu
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice zapisu o możliwości powołania Rady Seniorów Jednostki Pomocniczej
(Osiedlowa Rada Seniorów) w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące całej
społeczności, jak i najstarszego pokolenia mieszkańców naszego Osiedla, poprzez reprezentowanie ich
interesów w obszarach: zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów, wspierania aktywności
ludzi starszych, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, przełamywania stereotypów na temat seniorów i
starości oraz budowanie ich autorytetu, rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.
Powołanie Rady Seniorów Jednostki Pomocniczej Miasta (Osiedlowej Rady Seniorów)

ma służyć

aktywizacji mieszkańców-seniorów, zwiększeniu ich zaangażowania w życie społeczne i kształtowanie
postaw obywatelskich.
Wniosek nasz jest zgodny z Uchwałą nr LX/929/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 i jest praktycznym rozwinięciem
przedstawionej misji i celów w niej zawartych.
Wśród priorytetów rozwoju miasta na lata 2014-2020 jako najważniejsze wyzwania rozwoju, w oparciu o
wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby opracowania Strategii Miasta na pierwszym miejscu
zidentyfikowano pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Przedstawiona w Strategii misja „Poznań dba o bezpieczne warunki życia… poprzez rozwój więzi
społecznych i rodzinnych, reintegrację osób i grup podlegających społecznemu wykluczeniu, umożliwienie
osobom starszym i niepełnosprawnym właściwego funkcjonowania w środowisku” oraz wskazanie na tej
podstawie celu pośredniego jako „rozwój kapitału społecznego, budowanie spójności społecznej oraz
przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego” oparte zostało o dwa Programy Strategiczne:
1. „Poznań wrażliwy społecznie” który skupia się na pięciu kluczowych obszarach wśród których
precyzuje się cel „wsparcie i aktywizacja społeczna seniorów” jako istotną rolę jaką odegrać
powinno

wykorzystanie

potencjału

i

doświadczenia

seniorów

w

ramach

integracji

międzypokoleniowej oraz dostrzeżenie starszych mieszkańców miasta i ich aktywny udział w
życiu społecznym. Przekłada się to na większość programów Strategii Rozwoju Miasta Poznania

oraz jest zgodne w założeniach zawartych w „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do
2020 r.” oraz „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.”
2. „Obywatelski Poznań” gdzie celami operacyjnymi programu jest rozwój idei samorządowej oraz
poczucia identyfikacji z miastem, a elementem konstytutywnym celu jest tworzenie warunków do
rozwoju

samorządności

na

najniższym

szczeblu

–

jednostek

pomocniczych

miasta.

Powołanie Rady Seniorów Jednostki Pomocniczej (Osiedlowej Rady Seniorów) w wymierny
sposób przyczyni się do zwiększenia liczby inicjatyw Rady Osiedla aktywizujących mieszkańców.
Jest to zgodne z Rządowym Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020 który zakłada jednoczesne działania w czterech obszarach obejmujących aktywność
społeczną seniorów, definiując jako trzeci kierunkowy priorytet „Partycypacja społeczna osób
starszych” w rozumieniu jako działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu
publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym, co przyczynia się do rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo istotną rolę odgrywają w tym zakresie organizacje
reprezentujące interesy i potrzeby osób starszych, które sprzyjają ich zaangażowaniu w życie
lokalnych społeczności, jak np. rady seniorów.
W świetle § 44, § 8 pkt 1 oraz § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Osiedla Krzyżowniki - Smochowice stanowiącym
odpowiednio, że zmiany w Statucie uchwala Rada Miasta z inicjatywy własnej, po zasięgnięciu opinii
Rady lub na jej wniosek, do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie
tworzenia więzi lokalnych, Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez występowanie do Rady
Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla,
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
(-) Przemysław Polcyn

