
 

 

 

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

spotkanie on

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Sebastian Wolszczak 

2. Sławomir Czerwiński 

3. Agnieszka Imiela-Sikora 

4. Michał Kwiatkowski 

5. Grzegorz Maślanka 

6. Jolanta Niezgodzka 

7. Maciej Skórzyński 

 

I. Przedmiot posiedzenia:  

Zgodnie z ustaleniami na poprzednim spotkaniu, tematem posiedzenia była 

Funduszu Osiedlowego.  dla potrzeb 

Dyskutowane zmiany to: 

1. Zapis, dotyczący terminu składania wniosków w ramach Funduszu Osiedlowego

można złożyć wniosek w dowolnym terminie w pierwszym roku trwania danej edycji FO

2. Weryfikacja wniosków inwestycyjnych złożonych przez daną RO rozpocznie się dopiero 

w momencie złożenia projektów z najwyższą liczbą rangową (tj. RO składa projekt nr 3 

złożyło projektów 1 i 2); 

3. Zaproponowano zapis dotyczący uzgadniania terminu wizji lokalnej w terenie 

w porozumieniu z Przewodniczącym ZO

4. UMW może zmienić liczbę rangową projektu za zgodą RO, kolejność realizowanych zadań 

w ramach Osiedla wynika z określonej liczby rangowej, w ra

złożenia wniosku do UMW; 

5. Dodano zapis mówiący, że środki niewykorzystanie przez Osiedle przechodzą do puli Osiedla 

w ramach kolejnej edycji FO pod warunkiem, że dane Osiedle złożyło uprzednio projekty na 

pełną kwotę przeznaczoną dla Osiedla;

6. Zapisano możliwość wykonania tablicy informującej o realizacja zadania z FO, koszt tablicy 

będzie elementem kosztów projektu.

Następnie Pani Agnieszka Imiela

z przyszłych spotkań, opowiedzieli o spotkaniu z przedstawicielkami CAL

 

Protokół nr XXV/7/2021 

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

spotkanie on-line – 13.05.2021r. godz. 16:15 

 

 

Zgodnie z ustaleniami na poprzednim spotkaniu, tematem posiedzenia była 

dla potrzeb II edycji, w latach 2022-2023.    

apis, dotyczący terminu składania wniosków w ramach Funduszu Osiedlowego

można złożyć wniosek w dowolnym terminie w pierwszym roku trwania danej edycji FO

eryfikacja wniosków inwestycyjnych złożonych przez daną RO rozpocznie się dopiero 

w momencie złożenia projektów z najwyższą liczbą rangową (tj. RO składa projekt nr 3 

Zaproponowano zapis dotyczący uzgadniania terminu wizji lokalnej w terenie 

w porozumieniu z Przewodniczącym ZO; 

UMW może zmienić liczbę rangową projektu za zgodą RO, kolejność realizowanych zadań 

w ramach Osiedla wynika z określonej liczby rangowej, w ramach FO co do zasady wg kole

 

Dodano zapis mówiący, że środki niewykorzystanie przez Osiedle przechodzą do puli Osiedla 

w ramach kolejnej edycji FO pod warunkiem, że dane Osiedle złożyło uprzednio projekty na 

naczoną dla Osiedla; 

Zapisano możliwość wykonania tablicy informującej o realizacja zadania z FO, koszt tablicy 

elementem kosztów projektu. 

Następnie Pani Agnieszka Imiela-Sikora oraz Pan Michał Kwiatkowski, nawiązując do tematu jednego 

, opowiedzieli o spotkaniu z przedstawicielkami CAL- Panią Agatą Bulicz oraz 

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

Zgodnie z ustaleniami na poprzednim spotkaniu, tematem posiedzenia była  aktualizacja  Zasad 

apis, dotyczący terminu składania wniosków w ramach Funduszu Osiedlowego – będzie 

można złożyć wniosek w dowolnym terminie w pierwszym roku trwania danej edycji FO; 

eryfikacja wniosków inwestycyjnych złożonych przez daną RO rozpocznie się dopiero  

w momencie złożenia projektów z najwyższą liczbą rangową (tj. RO składa projekt nr 3 a nie 

Zaproponowano zapis dotyczący uzgadniania terminu wizji lokalnej w terenie  

UMW może zmienić liczbę rangową projektu za zgodą RO, kolejność realizowanych zadań  

mach FO co do zasady wg kolejności 

Dodano zapis mówiący, że środki niewykorzystanie przez Osiedle przechodzą do puli Osiedla 

w ramach kolejnej edycji FO pod warunkiem, że dane Osiedle złożyło uprzednio projekty na 

Zapisano możliwość wykonania tablicy informującej o realizacja zadania z FO, koszt tablicy 

Sikora oraz Pan Michał Kwiatkowski, nawiązując do tematu jednego 

Panią Agatą Bulicz oraz 



Joanną Warecką. Głównym celem spotkania było zapoczątkowanie rozmów strony osiedlowej i CAL-

owej o wypracowaniu zasad dobrej współpracy, poznanie specyfiki działań obu stron, wymiany 

doświadczeń a także wymiana informacji nt. zadań które powinny być niejako zarezerwowane każdej 

ze stron z osobna. Temat będzie kontynuowany na spotkaniu zaplanowanym na 10.06.2021r. 

 

 

II. Ustalenia: 

Do końca kadencji Zespołu zaplanowano 3 kolejne spotkania w tematach: 

1. Zarządzenie powołujące Radę ds osiedli - projekt  

2. Duża Polityka Osiedlowa: RO - CAL - współpraca CAL-SCAL z RO 

3.  Uroczyste zamykające posiedzenie Zespołu 

 

Następne spotkanie zaplanowano na 27.05 godz. 16:15. 


