
 

 

 

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

spotkanie on

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Jacek Pluta 

2. Sebastian Wolszczak 

3. Bohdan Aniszczyk 

4. Sławomir Czerwiński 

5. Agnieszka Imiela-Sikora 

6. Michał Kwiatkowski 

7. Grzegorz Maślanka 

8. Jolanta Niezgodzka 

9. Maciej Skórzyński 

 

I. Przedmiot posiedzenia:  

Zgodnie z ustaleniami na poprzednim spot

treści Zarządzenia powołującego Wrocławską Radę ds. Jednostek Pomocniczych Gminy. Pan 

Sebastian Wolszczak przedstawił treść, która punkt po punkcie została omówiona z Zespołem. Dużo 

uwagi poświęcono na określenie zadań Rady, jak również poproszono 

o przygotowanie swoich propozycji czy

dyskutowanym był sposób wyboru Członków Rady, która będzie działa przy Prezydencie Wrocławia.  

Sposobem najbardziej przejrzystym wg Zespołu jest 

Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu.

kształt Zarządzenia będzie konsultowany w trybie obiegowym wśród członków Zespołu.

 

 

II. Ustalenia: 

Do końca kadencji Zespołu zaplanowano 

1. Duża Polityka Osiedlowa

2.  Uroczyste zamykające posiedzenie Zespołu

 

Następne spotkanie zaplanowano na

 

Protokół nr XXVI/8/2021 

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

spotkanie on-line – 27.05.2021r. godz. 16:15 

 

 

Zgodnie z ustaleniami na poprzednim spotkaniu, tematem posiedzenia było omówienie propozycji 

go Wrocławską Radę ds. Jednostek Pomocniczych Gminy. Pan 

Sebastian Wolszczak przedstawił treść, która punkt po punkcie została omówiona z Zespołem. Dużo 

uwagi poświęcono na określenie zadań Rady, jak również poproszono 

ich propozycji czym Rada powinna się zajmować. Drugim tematem szeroko 

dyskutowanym był sposób wyboru Członków Rady, która będzie działa przy Prezydencie Wrocławia.  

Sposobem najbardziej przejrzystym wg Zespołu jest wybór tożsamy z zasadami wyboru Członków 

reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu.

kształt Zarządzenia będzie konsultowany w trybie obiegowym wśród członków Zespołu.

Do końca kadencji Zespołu zaplanowano 2 kolejne spotkania w tematach: 

siedlowa: RO - CAL - współpraca CAL-SCAL z RO 

ce posiedzenie Zespołu 

Następne spotkanie zaplanowano na 10.06 godz. 16:15. 

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

kaniu, tematem posiedzenia było omówienie propozycji 

go Wrocławską Radę ds. Jednostek Pomocniczych Gminy. Pan 

Sebastian Wolszczak przedstawił treść, która punkt po punkcie została omówiona z Zespołem. Dużo 

uwagi poświęcono na określenie zadań Rady, jak również poproszono członków Zespołu  

się zajmować. Drugim tematem szeroko 

dyskutowanym był sposób wyboru Członków Rady, która będzie działa przy Prezydencie Wrocławia.  

tożsamy z zasadami wyboru Członków 

reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu. Ostateczny 

kształt Zarządzenia będzie konsultowany w trybie obiegowym wśród członków Zespołu. 



Zarządzenie nr …………………….. 

Prezydenta Wrocławia z dnia…………………………… 

w sprawie Wrocławskiej Rady  ds. Jednostek Pomocniczych Gminy 

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 29 ust. i zarządzenia 

nr 150/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego Wrocławia (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 

Zarządzenie określa cele, zadania i kompetencje, a także sposób powoływania i funkcjonowania 

Wrocławskiej Rady  ds. Jednostek Pomocniczych Gminy (zwanej dalej Radą), która jest społecznym 

ciałem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Wrocławia.   

§ 2. 

Do zadań Rady należy:  

1) wspieranie Prezydenta w działaniach  związanych z jednostkami pomocniczymi Gminy 

2) doradzanie Prezydentowi w zakresie wyznaczania celów strategicznych i przy 

podejmowaniu kluczowych decyzji w dziedzinie  funkcjonowanie jednostek pomocniczych 

Gminy 

3) rekomendowanie rozwiązań w zakresie systemowej współpracy pomiędzy jednostkami 

pomocniczymi Gminy   

4) integracja środowisk  osiedlowych i osób działających  na rzecz osiedli  

5) rekomendowanie zmian i propozycji w zakresie ustroju jednostek pomocniczych Gminy   

6) konsultowanie projektów aktów normatywnych w zakresie ustroju  i spraw dotyczących 

jednostek pomocniczych Gminy   

7) ewaluacja zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym 

znaczeniu dla jednostek pomocniczych;  

8) opiniowanie wniosków o zmianę granic, łączenia, dzielenia i kreowania nowych jednostek 

pomocniczych Gminy. 

§ 3. 

1. Kadencja Rady  trwa do końca kadencji 2021-2025 jednostek pomocniczych Gminy Wrocław 

2. Członków Rady  powołuje Prezydent Wrocławia odrębnym zarządzeniem.  

3. Rada składa się maksymalnie z 15 członków.  

4. Do Rady Prezydent powołuje:  

1) 3 przedstawicieli Prezydenta;  

2) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia 

3) maksymalnie 9 przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy  

5. Przedstawicieli Prezydenta  wskazuje Prezydent.  

6. Przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia rekomenduje Prezydentowi jej Przewodniczący 



7. Przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy wybierani są w oparciu o regulamin 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia 

8. Przewodniczącego Rady wskazuje Prezydent  

9. Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. 

 

§ 4. 

1. Rada  obraduje na posiedzeniach na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.   

2. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.  

3. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, który w szczególności określa harmonogram prac, 

zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz wyznacza kierunki działania dla 

poszczególnych Członków.   

4. W przypadku czasowej niemożliwości wykonania swoich obowiązków przez 

Przewodniczącego Rady, może on wskazać spośród Członków swojego Zastępcę, który 

wykonuje w tym czasie zadania Przewodniczącego.  

5. Przewodniczący Rady może zaprosić do uczestnictwa w pracach Rady przedstawicieli 

komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejskich jednostek 

organizacyjnych, spółek miejskich oraz zewnętrznych ekspertów i inne osoby, które posiadają 

niezbędną wiedzę dla realizacji zadań Rady.  

6. Przewodniczący Rady może tworzyć podzespoły zadaniowe.   

7. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, w których uwzględnia się przedmiot spotkania, 

podjęte uzgodnienia i rekomendacje. Integralną część protokołu stanowi lista obecności 

uczestników spotkania. 

8. Informacje o pracach Rady zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Wrocław  

9. Rada składa Prezydentowi roczne raporty ze swojej działalności w terminie do końca 

kwartału roku następnego.  

§ 5. 

Zobowiązuje się Dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz 

Dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych do udzielania informacji i niezbędnej pomocy  

Radzie. 

§ 6. 

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego 

Wrocławia.  

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

§ 8. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych Urzędu 

Miejskiego Wrocławia.  


