
Data wpływu: 25 września 2015 r. 

UCHWAŁA NR VI/41/II/2015 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

z dnia 16 września 2015 r. 
 

w sprawie tworzenia więzi lokalnych na Osiedlu Stare Miasto 
 

Na podstawie § 28 ust. 1 w związku z § 8 pkt 1) i § 9 ust. 1 pkt 13) i 14) uchwały  

nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Osiedla Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1 

1. Rada Osiedla Stare Miasto wskazuje na potrzebę i korzyści z realizacji najważniejszego 

zadania Osiedla, polegającego na tworzeniu więzi lokalnych na Osiedlu przez mieszkańców, 

właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność  

na Starym Mieście. 

2. Rada Osiedla Stare Miasto zwraca uwagę, że wyzwania i problemy istniejące na Starym 

Mieście dotyczą nie tylko infrastruktury, lecz również wzajemnej odpowiedzialności  

za wspólną przestrzeń miejską, a polepszenie sytuacji nastąpić może dzięki zwiększeniu 

poziomu społecznej aktywności i obywatelskiej współpracy.  

3. Rada Osiedla Stare Miasto podkreśla, że pozytywne i konstruktywne więzi lokalne stanowią 

podstawę do realizacji dalszych zadań Osiedla, w szczególności w zakresie: funkcjonowania 

i rozwoju infrastruktury technicznej, lokalnych dróg, chodników i parkingów, oświaty, 

kultury, sportu, rekreacji, ładu przestrzennego, porządku i bezpieczeństwa, stanu środowiska, 

skwerów, zieleńców, parków, dbałości o mienie Miasta oraz usług świadczonych przez 

jednostki organizacyjne Miasta. 

 

§ 2 

1. Rada Osiedla Stare Miasto docenia zaangażowanie mieszkańców, właścicieli nieruchomości 

oraz przedsiębiorców i innych podmiotów prowadzących działalność na Starym Mieście 

w działalność społeczną zmierzającą do odnowy i rozwoju Starego Miasta, a w szczególności 

docenia aktywność stowarzyszeń i społeczników działających na Starym Mieście. 

2. Rada Osiedla Stare Miasto zachęca mieszkańców, właścicieli nieruchomości oraz 

przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność na Starym Mieście do dalszego 



podejmowania wspólnych działań zmierzających do polepszenia sytuacji na Starym Mieście 

w duchu wzajemnego zrozumienia i kompromisu, zwłaszcza z wykorzystaniem formuły 

umowy społecznej, jako elementu budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

 

§ 3 

1. Rada Osiedla Stare Miasto deklaruje pomoc w zakresie wspierania obywatelskich inicjatyw, 

a także deklaruje pomoc i mediację w sytuacjach konfliktowych. 

2. Rada Osiedla Stare Miasto deklaruje dalsze wsparcie dla działań mających na celu 

współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do poprawy 

warunków ich życia. 

3. Rada Osiedla Stare Miasto deklaruje dalsze współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie 

dotyczącym realizacji zadań Osiedla. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, Przewodniczącemu Zarządu 

i radnym Osiedla Stare Miasto. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla  

 

(-) Andrzej Rataj 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 
 

w sprawie tworzenia więzi lokalnych na Osiedlu Stare Miasto 

 

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Osiedla Stare Miasto do zadań Rady należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania Osiedla. Zgodnie z § 8 pkt 1) Statutu Osiedla Stare Miasto  

do zadań Osiedla należą działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie tworzenia więzi 

lokalnych. Ponadto na podstawie § 9 ust. 1 pkt 13) i 14) Statutu Osiedla Stare Miasto Osiedle 

realizuje zadania w szczególności przez współorganizowanie i wspieranie inicjatyw 

mieszkańców Osiedla zmierzających do poprawy warunków ich życia, a także przez 

współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami  

i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

        Wnioskodawca 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 

         (-) Andrzej Rataj 

   


