
UCHWAŁA NR XLI/244/II/96 

RADY MIEJSKIEJ  POZNANIA 

Z DNIA 21maja 1996 r. 

 

 
w sprawie powołania Osiedla Strzeszyn  w Poznaniu 
 
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, 
poz. 95 z późniejszymi zmianami/ oraz § 39 Statutu Miasta Poznania, a takŜe Uchwały Rady 
Miejskiej Poznania Nr XXXV/184/91 z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie trybu powoływania 
samorządów pomocniczych, Rada Miejska Poznania uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Tworzy się Osiedle Strzeszyn  w Poznaniu na obszarze ograniczonym: 
- od zachodu: od punktu dojścia ulicy Chojnickiej do granic miasta i dalej wzdłuŜ ulicy 

Chojnickiej aŜ do jej skrzyŜowania z ulicą Stobnicką, następnie przedłuŜeniem ul. 
Stobnickiej do brzegu jeziora Strzeszyńskiego i strumienia Bogdanka i dalej wzdłuŜ tego 
strumienia do przecięcia z ulicą Lutycką. 

- od południa: od punktu Strzeszyn - Młyn wzdłuŜ ulicy Lutyckiej aŜ do przecięcia z linią 
kolejową relacji Poznań - Oborniki, 

- od wschodu: torami kolejowymi linii Poznań-Oborniki aŜ do północnej granicy miasta, 
- od północy: od punktu przecięcia granicy miasta z linią kolejową Poznań - Oborniki 

wzdłuŜ granicy miasta aŜ do odejścia linii kolejowej /obwodnicy towarowej/ od granicy 
miasta i dalej wzdłuŜ tej obwodnicy do jej styku z ulicą Chojnicką. 

 
2. Granicę Osiedla przedstawia mapka stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały. 
 
  

§ 2. 
Kompetencje i zadania samorządu osiedla określone są w §§ 42-46 Statutu Miasta Poznania. 
 

§ 3. 
Osiedle Strzeszyn w Poznaniu prowadzi gospodarkę finansową w ramach budŜetu Miasta 
według zasad określonych w Statucie Miasta Poznania, odrębnej Uchwale Rady Miejskiej 
Poznania i Statucie Osiedla. 
 

§ 4. 
Przekazanie samorządowi Osiedla do dyspozycji środków finansowych nastąpi po 
stwierdzeniu przez Radę Miejską Poznania waŜności wyborów Rady osiedla, dokonaniu 
wyboru Zarządu i przedłoŜeniu Radzie Miejskiej Poznania projektu Statutu osiedla. Środki 
naliczane będą od miesiąca następującego po miesiącu w którym ukonstytuowała się Rada 
Osiedla. 
 

§ 5. 
Wyszczególnienie składników mienia i sposób wykonywania zarządu przekazanym Osiedlu 
mieniem komunalnym określi Statut Osiedla uchwalony przez Radę Miejską Poznania. 
 

§ 6. 
1. Organem uchwałodawczym w Osiedlu jest Rada Osiedla, wybierana w wyborach 

powszechnych, w oparciu o ordynację wyborczą stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały. 



2. Organem wykonawczym w Osiedlu jest Zarząd Osiedla wybierany według art. 28 ustawy 
o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. nr 16, poz. 95 z późniejszymi 
zmianami/. 

 
§ 7. 

1. Termin pierwszych wyborów do Rady Osiedla, godziny otwarcia lokalu wyborczego oraz 
skład Osiedlowej Komisji Wyborczej ustali Prezydent Miasta Poznania po uzgodnieniu z 
grupą inicjatywną Osiedla. 

2. Kadencja Rady Osiedla trwa cztery lata od dnia wyborów. 
 

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania. 
 

§ 9. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz 
Delegaturze JeŜyce oraz na terenie Osiedla. 
 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Poznania 
/-/ Jadwiga Rotnicka 
 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLI/244/II/96 

RADY MIEJSKIEJ POZNANIA 

Z DNIA 21 maja 1996 r. 

 
W dniu 1 lutego 1996 r.  pełnomocnicy grupy inicjatywnej mieszkańców złoŜyli wniosek o 
powołanie na wskazanym we wniosku obszarze Osiedla Strzeszyn w Poznaniu.  
Po stwierdzeniu, iŜ złoŜony wniosek spełnia wymogi określone w Statucie Miasta Poznania i 
uchwale nr XXXV/184/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 23 lipca 1991 r. Zarząd Miasta 
dokonał jego rejestracji. 
Fakt rejestracji wniosku ogłoszony został w „Gazecie Poznańskiej” w dniu  7 marca 1996 r. 
Wobec nie zgłoszenia przez Ŝadnego z mieszkańców uwag w tej sprawie w ciągu 30 dni od 
opublikowania ogłoszenia w prasie przygotowano projekt niniejszej uchwały. 
W opinii z dnia 14.02.1996 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna nie wniosła uwag do 
proponowanych granic Osiedla. 
W związku z powyŜszym wnoszę do Rady Miejskiej Poznania o podjęcie na najbliŜszej sesji 
uchwały o powołaniu Osiedla Strzeszyn w granicach zaproponowanych przez grupę 
inicjatywną. 
 
 
Informacje o Osiedlu: 
- liczba mieszkańców 1.240 
- liczba mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze 858 

- liczba podpisów pod wnioskiem 234 

- powierzchnia  12 km2 
 
Członek Zarządu Miasta Poznania 
/-/ Katarzyna Kretkowska 


