
 

 

 

z posiedzenia Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu

spotkanie on

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Jacek Pluta 

2. Sebastian Wolszczak 

3. Barbara Choinka 

4. Sławomir Czerwiński 

5. Agnieszka Imiela-Sikora 

6. Michał Kwiatkowski 

7. Grzegorz Maślanka 

8. Joanna Niezgodzka 

9. Michał Piechel 

10. Maciej Skórzyński 

 

I. Przedmiot posiedzenia:  

- podsumowanie debaty która odbyła się 10.03.2021,

- przedstawienie informacji nt. procedowania zmiany Zarzą

ws. wydłużenia prac Zespołu

- przedstawienie informacji nt. wszczęcia prac nad Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia 

dotyczącym Rady ds. Osiedli,

- przedstawienie uchwały Rady Osiedla Lipa Piotrowska ws. aktualizacji 

środków z Funduszu Osiedlowego przed nowym okresem składania wniosków; Uchwała 

koresponduje z zamiarami Zespołu i jednomyślnie została poparta

 

II. Ustalenia: 

W toku spotkania dyskutowano nad 

podczas debaty w dniu 10.03.2021r. Zaproponowano udział przedstawicielom Zespołu w kolejnej 

debacie 15.03.2021 roku, jako ekspertom pracującym nad konsultowanym kształtem 48 

projektów Uchwał. 

Na kolejnym spotkaniu Zespołu Wydział Partycypacji Społecz

z konsultacji i przedstawi kluczowe propozycje zmian w treści Statutu.

 

Protokół nr XXII/4/2021 

z posiedzenia Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu

spotkanie on-line – 11.03.2021r. godz. 16:15 

 

 

podsumowanie debaty która odbyła się 10.03.2021, 

przedstawienie informacji nt. procedowania zmiany Zarządzenia 696/19 Prezydenta Wrocławia 

ws. wydłużenia prac Zespołu, 

przedstawienie informacji nt. wszczęcia prac nad Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia 

dotyczącym Rady ds. Osiedli, 

przedstawienie uchwały Rady Osiedla Lipa Piotrowska ws. aktualizacji 

środków z Funduszu Osiedlowego przed nowym okresem składania wniosków; Uchwała 

koresponduje z zamiarami Zespołu i jednomyślnie została poparta. 

toku spotkania dyskutowano nad proponowanymi zmianami w Statucie

podczas debaty w dniu 10.03.2021r. Zaproponowano udział przedstawicielom Zespołu w kolejnej 

roku, jako ekspertom pracującym nad konsultowanym kształtem 48 

Na kolejnym spotkaniu Zespołu Wydział Partycypacji Społecznej przedstawi wstępny raport 

z konsultacji i przedstawi kluczowe propozycje zmian w treści Statutu. 

z posiedzenia Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu 

dzenia 696/19 Prezydenta Wrocławia 

przedstawienie informacji nt. wszczęcia prac nad Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia 

przedstawienie uchwały Rady Osiedla Lipa Piotrowska ws. aktualizacji algorytmu podziału 

środków z Funduszu Osiedlowego przed nowym okresem składania wniosków; Uchwała 

zmianami w Statucie, które pojawiły się 

podczas debaty w dniu 10.03.2021r. Zaproponowano udział przedstawicielom Zespołu w kolejnej 

roku, jako ekspertom pracującym nad konsultowanym kształtem 48 

przedstawi wstępny raport  



Prowadzono dyskusję nt. Rady ds. Osiedli, Przewodniczący Zespołu poprosił uczestników 

spotkania o przygotowanie propozycji kompetencji oraz celu działania Rady. 

         

        Następne spotkanie zaplanowano na 01.04 godz. 16:15 – spotkanie w formule on-line 


