
 

 

 

 

Protokół nr XXVII/9/2021 

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

spotkanie on-line – 10.06.2021r. godz. 17:30 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Jacek Pluta 
2. Sebastian Wolszczak 
3. Bohdan Aniszczyk 
4. Barbara Choinka 
5. Sławomir Czerwiński 
6. Agnieszka Imiela-Sikora 
7. Michał Kwiatkowski 
8. Grzegorz Maślanka 
9. Maciej Skórzyński 

Zaproszeni goście: 

Dyr. Bartłomiej Świerczewski DSS 

Dyr. Beata Bernacka  WSS 

I. Przedmiot posiedzenia:  

Zgodnie z ustaleniami na poprzednim spotkaniu tematem posiedzenia było omówienie tzw. Dużej 
Polityki Osiedlowej w aspekcie relacji RO - CAL oraz współpracy CAL-SCAL z RO. 
 
Spotkanie rozpoczął przewodniczący Zespołu Jacek Pluta, który przypomniał kontekst dyskusji w 
szczególności role i zadania Centrów Aktywności Lokalnej. Rolą CAL jest praca ze społecznością 
lokalną oraz rozwijanie jej atrybutów jako tzw. silnych społeczności lokalnych poprzez: 

 Wspieranie zaangażowania społecznego mieszkańców osiedla w inicjatywach i sprawach na 
rzecz społeczności lokalnej (w zakresie spraw osiedlowych) 

 Współpracę z mieszkańcami oraz wsparcie ich w roli lokalnych liderów 
 Współpracę z lokalnymi interesariuszami oraz sieciowanie lokalnych partnerów z sektora 

NGO, lokalnych przedsiębiorstw, NGO, mieszkańców, et. 
Członkowie Zespołu reprezentujący stronę Rad Osiedli przedstawili swoje wnioski ze spotkania z 
przedstawicielkami NGO prowadzącymi CAL oraz Sieć CAL.  
Niezależnie od pozytywnej oceny samego spotkania zwrócili uwagę na niepokojące ich zdaniem 
zjawiska jak: 



 Przypadki przejmowania roli i zadań wynikających z wyłącznych prerogatyw osiedli w zakresie 
ładu przestrzennego  (M. Skórzyński). 

 Posługiwanie się emblematem „osiedla” w prowadzeniu działań osiedlowych, które wynikają 
ze statutów RO jak np. konsultacje  (M. Kwiatkowski). 

 Problem niewystarczającego przepływy informacji o działaniach CAL w przestrzeni osiedli 
(kilka głosów). 

Podczas dyskusji i wypowiedzi członków zespołu oraz zaproszonych na spotkanie gości padły 
następujące uwagi: 

 Program tworzenia CAL jest perspektywiczny i liczba takich przestrzeni działań będzie 
stopniowo wzrastać, także na wniosek zainteresowanych RO (J. Pluta). 

 CAL i RO powinny ze sobą współpracować przy zachowaniu wzajemnej autonomii i 
partnerstwa z uwagi na różnice w sposobach działania (J. Pluta). 

 Wszelkie działania na rzez osiedla mogą podejmować także sami mieszkańcy choćby poprzez 
inicjatywę obywatelką i utrzymanie wyłączności dla prowadzenia działań na rzecz 
mieszkańców osiedla, a w szczególności posługiwanie się przymiotnikiem „osiedlowy” dla 
działań jako zarezerwowanej wyłącznie dla RO jest niemożliwe i niecelowe (B. Świerczewski). 

 Dyr. Bernacka poinformowała o zasadach tworzenia komisji konkursowych na prowadzenie 
CAL. Przy czym zwróciła uwagę na brak rozwiązań umożliwiających członkom RO wprost 
zasiadanie w komisjach konkursowych na prowadzenie CAL, a jedynie owówczas gdy oni 
sami reprezentują sektor NGO. 

 Spotkania przedstawicieli RO – członków Zespołu – z reprezentantami CAL i SCAL były dobre, 
ale mało konkluzywne (M. Kwiatkowski). 

 RO, na których działają CALe musza wypracować formułę współpracy bieżącej na poziomie 
osiedla i w sprawach dotyczących osiedla (J. Pluta). 
 

 
II. Ustalenia: 

Ponadto w trybie spraw bieżących poinformowano członków Zespołu o planowanym spotkaniu 
podsumowującym z udziałem Prezydenta Jacka Sutryka – na dzień 15.07.2021 godz. 13:00 (do 
potwierdzenia). 

Ustalono termin ostatniego posiedzenia merytorycznego, które zaplanowano na 22.06 godz. 16:15 w 
trybie on line. 


