
 

 

 

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. Grzegorz Maślanka 

6. Michał Piechel 

7. Maciej Skórzyński 

 

I. Przedmiot posiedzenia:  

- Pan Sebastian Wolszczak przedstawił informację o wydaniu nowego Zarządzenia Prezydenta 

Wrocławia nt. powołania Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomo

we Wrocławiu.   

- Pan Jacek Pluta przypomniał o Seminarium Duża Polityka Osiedlowa, które odbędzie się w dniu 

16.04.2021r. 

- przedstawienie uwag do konsultowanego Statutu RO.

 

II. Ustalenia: 

W toku spotkania dyskutowano nad 

Były to uwagi które wymagały opinii Zespołu, jako 

Osiedlowymi na co dzień. Przedyskutowano propozycje zapisów i wątpliwości zgłoszonych 

w trakcie konsultacji. Wynik dyskusji znajdzie odzwierciedlenie w końcowym raporcie 

z konsultacji. 

         

        Następne spotkanie zaplanowano na

 

Protokół nr XXIII/5/2021 

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

spotkanie on-line – 01.04.2021r. godz. 16:15 

 

Pan Sebastian Wolszczak przedstawił informację o wydaniu nowego Zarządzenia Prezydenta 

Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomo

Pan Jacek Pluta przypomniał o Seminarium Duża Polityka Osiedlowa, które odbędzie się w dniu 

przedstawienie uwag do konsultowanego Statutu RO. 

toku spotkania dyskutowano nad uwagami które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych. 

Były to uwagi które wymagały opinii Zespołu, jako praktyków, zajmujących się sprawami 

Osiedlowymi na co dzień. Przedyskutowano propozycje zapisów i wątpliwości zgłoszonych 

w trakcie konsultacji. Wynik dyskusji znajdzie odzwierciedlenie w końcowym raporcie 

Następne spotkanie zaplanowano na 15.04 godz. 16:15 – spotkanie w formule

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

Pan Sebastian Wolszczak przedstawił informację o wydaniu nowego Zarządzenia Prezydenta 

Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych 

Pan Jacek Pluta przypomniał o Seminarium Duża Polityka Osiedlowa, które odbędzie się w dniu 

uwagami które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych. 

praktyków, zajmujących się sprawami 

Osiedlowymi na co dzień. Przedyskutowano propozycje zapisów i wątpliwości zgłoszonych  

w trakcie konsultacji. Wynik dyskusji znajdzie odzwierciedlenie w końcowym raporcie  

w formule on-line 



ZARZĄDZENIE NR 4g1.4 /21 

PREZYDENTA WROCŁAWIA 

z dnia JJb marca 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. reformy ustroju 
samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 29 zarządzenia nr 3858/20 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego Wrocławia (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. reformy ustroju samorządowych jednostek 
pomocniczych we Wrocławiu, zwany dalej ffZespołemff, w składzie: 
1) Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia: 

a) Jacek Pluta, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu, 
b) Bohdan Aniszczyk, 
c) Sebastian Wolszczak; 

2) Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia: 
a) Jolanta Niezgodzka, 
b) Michał Piechel; 

3) Przedstawiciele samorządu osiedlowego: 
a) Barbara Choinka - Rada Osiedla Księże, 
b) Sławomir Czerwiński - Rada Osiedla Maślice, 
c) Agnieszka Imiela -Sikora- Rada Osiedla Przedmieście Oławskie, 
d) Michał Kwiatkowski - Rada Osiedla Powstańców Śląskich, 
e) Grzegorz Maślanka - Rada Osiedla Karławice- Różanka, 
f) Maciej Skórzyński - Rada Osiedla Muchobór Mały. 
2. Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Wrocławia. 
3. Zespół zostaje powołany na czas realizacji zadań wyszczególnionych w § 2, nie 

dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. 
4. Członkowie Zespołu pełnią funkcję społecznie. 
5. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do uczestnictwa w pracach Zespołu 

przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejskich 
jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz zewnętrznych ekspertów i inne osoby, 
które posiadają niezbędną wiedzę dla realizacji zadań Zespołu. 

6. Zmiany składu osobowego Zespołu określone w ust. 1 wymagają zmiany 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 
l) opracowanie zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o 

istotnym znaczeniu dla jednostek pomocniczych; 
2) przygotowanie założeń nowego ustroju samorządowych jednostek pomocniczych oraz 

projektów aktów normatywnych w tym zakresie. 

§ 3. 1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący, który w szczególności określa 
harmonogram prac, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu oraz wyznacza 
kierunki działania dla poszczególnych Członków. 

2. W przypadku czasowej niemożliwości wykonania swoich obowiązków przez 
Przewodniczącego Zespołu, może On wskazać spośród Członków swojego Zastępcę, 
który wykonuje w tym czasie zadania Przewodniczącego. 

3. Zespół zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. 
4. Przewodniczący Zespołu może tworzyć podzespoły zadaniowe, których utworzenie 

nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia. 



5. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, w których uwzględnia się przedmiot 
spotkania, pudJęte uzgodnienia i rekomendacje. Integralną część protokołu stanowi lista 
obecności uczestników spotkania. 

6. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Partycypacji 
SrFJołecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

§· 4. Zobowią:zuge się Dyrekterów komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 
Wrocławia oraz Dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych do udzielania informacji 
i niezbędn:ej l!l:&mo·cy osobom wchodzącym w skład Zespołu. 

§· 5. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Członkom Zespołu. 
2. Nadzór nad wykonaniem Zespołu sprawuje Dyrektor Departamentu Spraw 

Społ:e-czriych Urzędu· Miejski.ego Wfoć::.fawia. · 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r. 

~NT~W!A 
---/Jacek Sutryk 


