
Lp Data wpływu Przepis projektu Statutu, którego dotyczy Uwaga Treść uwagi/propozycji   Uzasadnienie (o ile jest) Rozstrzygnięcie

1 10.03.2021 §6, pkt 4) e zmienić zapis z organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym na organizacji podstawowej opieki zdrowotnej Uwaga uwzględniona.

2 10.03.2021 §6, pkt 4) i usunąć ostatnią częśc zdania, zaczynająca się od "w tym zwłaszcza liczby punktów..." Uwaga uwzględniona.

3 10.03.2021 §6, pkt 5) b) dodanie słowa "publicznych" jednostek organizacyjnych Uwaga uwzględniona.

4 10.03.2021 §6, pkt 5) b) 

usunąć zapis "wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" i wyodrębnienie lit c) o treści "usytuowania 

punktu sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przewidywanego wpływu jego funkcjonowania na standard życia 

mieszkańców, w toku postępowania w sprawie wydania zezwolenia"

Uwaga uwzględniona.

5 10.03.2021 §7, ust 4.
proponuje brzmienie zapisu: 4. Organy i jednostki Miasta zobowiązane są powiadomić Radę Osiedla o przyjęciu lub 

nieuwzględnieniu wniosku lub opinii z wyjątkiem opinii, o których mowa w § 6 pkt 5) litera c).; 
Uwaga uwzględniona.

6 10.03.2021 §7, ust 5.

proponuję brzmienie zapisu: 5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych 

w przewidzianymterminie i formie, podmiot zobowiązany do rozpoznania wniosku lub zasięgnięcia opinii, na  żądanie Zarządu 

Osiedla, wyjaśnia przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii, z wyjątkiem opinii, o których mowa w § 6 pkt 5) litera c).  

Uwaga odrzucona.

Na wniosek Rady Osiedla należy udzielić odpowiedzi.  

do Statutu Maślice

7 10.03.2021 §2 Słownik brak W-ce przewidniczącego Zarządu Uwaga uwzględniona.

8 10.03.2021 §2 Słownik Statut Wrocławia
Dlaczego zmiana Dziennika Urzędowego Woj. Doln. bez zmiany uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 

1996 r.?

Uchwała obowiązuje w brzmieniu pierwotnym przyjętym w 1996r. Kolejne uchwały były 

jedynie nowelizacjam do pierwotnej uchwały/statutu. Publikowanie tekstu jednolitego 

uchwały/statututo jedynie czynność o charakterze technicznym/formalnym

9 10.03.2021 §6, pkt 1) inicjowanie-wspieranie Uwaga uwzględniona.

10 10.03.2021 §6, pkt 2) inicjowanie-wspieranie Uwaga uwzględniona.

11 10.03.2021 §6, pkt 4) c kto zarządza takim mieniem

Mienie komunalne przekazywane do korzystania Osiedlom powinno mieć wyznaczonego 

zarządcę (ZZK, WM sp. z o.o., ZZM, MCS, itp.) - samorząd Osiedla jako jednostka 

nieposiadająca osobowości prawnej nie może pełnić roli zarządcy, stąd propozycja zapisu, 

w którym ogranicza się kwestię wydzielenie mienia komunalnego wyłącznie "do 

użytkowania".

12 10.03.2021 §6, pkt 4) h co z Policją?
Policja nie jest jednostką podległą Prezydentowi Wrocławia.

13 10.03.2021 §6, pkt 4) i pusty zapis, nigdy tego nie robiliśmy. Nie mamy kompetencji. Uwaga ma charakter spostrzeżenia.

14 10.03.2021 §6, pkt 5) b) ostatni - Co to są " usługi społeczne"? Definicję podaje art.7 pkt 34 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15 10.03.2021 §15 ust. 2 Było 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Dlaczego tak długi termin?
Zmiana  wypracowana została w toku prac  Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych 

jednostek pomocniczych we Wrocławiu. 

ogólnie do Statutu

16 10.03.2021 § 15. Ust 8 nie ma określonego terminy obowiązkowego wybory nowego przewodniczącego (było – wybór na tej samej sesji) Uwaga uwzględniona.

17 10.03.2021 § 18.3 brak ważnego zdania „Zmiana osoby przewodniczącego komisji wymaga zgody Rady.”

Uwaga odrzucona. 

Rezygnacja Przewodniczącego jest niezależna od woli Rady, Statut przewiduje że 

Przewodniczącego wybierają czlonkowie komisji, nie można wymagać od Rady jego 

zatwierdzenia.

18 10.03.2021 § 22 brak konsekwencji odmowy wykonania zleconego zadania lub nie pełnienia dyżurów
Odpowiedzialność radnego zawsze ma charakter jedynie polityczny - ocena wyboców 

podczas kolejnych wyborów - temat wielokrotnie był podejmowany w literaturze i 

orzecznictwie.

Konsultacje społeczne projektu 48 uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutów osiedli.

Komórką organizacyjną UMW odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Partycypacji Społecznej.

Celem konsultacji społecznych było zasięgnięcie opinii i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli przeprowadzono w okresie od 5 do  19 marca 2021r.

Udział w konsultacjach zapewniono poprzez: przesłanie informacji o konsultacjach do wszystkich jednostek pomocniczych Miasta – Osiedli, umieszczenie informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej www.wroclaw.pl/rozmawia (Wrocław rozmawia), spotkanie zdalne online z Przedstawicielami Rad 

Osiedli, spotkanie online z Mieszkańcami Wrocławia, umieszczenie informacji o konsultacjach na platformie Facebook.

Przewidziano możliwość składania pisemnie opinii i uwag: na adres Wydział Partycypacji Społecznej, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, pocztą elektroniczną na adres: konsultacje-statut@um.wroc.pl, poprzez internetowy formularz opinii dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia (Wrocław rozmawia).

Niniejszy raport nie zawiera zgłoszonych uwag, które w swej istocie były wnioskiem o dokonanie wykładni aktu prawnego jakim jest Statut Osiedla, gdyż wykracza to poza zakres rzeczowy konsultacji.



19 10.03.2021 § 33 5. Nie do końca czytelne są obowiązki WCRS „Niezbędną obsługę finansową …” – co z przypadkiem opisanym wyżej?

 Zakres czynności wykonywanych przez WCRS na rzecz Osiedli określają zapisy Statutu 

WCRS. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla osiedli obejmuje:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, ujmujących 

zapisy zdarzeń

w porządku chronologicznym i systematycznym;

3) prowadzenie czynności inwentaryzacyjnych w zakresie aktywów i pasywów;

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego;

5) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;

6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej i finansowo – księgowej;

7) prowadzenie obsługi rachunków bankowych;

8) prowadzenie obsługi kasowej; po stronie Zarządu Osiedla pozostaje tym samym 

zarówno dokonywanie wydatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz planem 

finansowym, jak również przedkładanie we właściwym terminie dokumentów 

finansowych do rozliczenia, uzupełnionych o niezbędny opis operacji finansowej 

(merytoryczny - cel zakupu, wskazanie beneficjentów, źródła finansowania, itp.) oraz 

podpisy Przew. Zarządu Osiedl i Skarbnika (lub innego członka Zarządu upoważnionego 

uchwałą Rady Osiedla

ogólnie do statutu

20 12.03.2021 § 2 brak wiceprzewodniczacego  ZO i członka Zarzadu RO Uwaga uwzględniona.

21 12.03.2021 § 5 pkt 3)
prosze o okreslenie terminow, w jakich taka informacje RO moze otrzymac po wyslaniu zapytania oraz termnow odpowiedzi na 

uchwaly RO od jednostek Miasta 

Uwaga odrzucona.

Statut nie może regulować sposobu realizacji obowiązków przez Prezydenta Wrocławia

22 12.03.2021 § 6, ust 5), b) prosze o rozszerzenie tego punktu o opinie RO dot. koncesji alkoholowych oraz w jaki sposob ta opinia jest dla Miasta wiazaca

Uwaga odrzucona. 

Konstytucyjne zasady równego traktowania podmiotów przez władze publiczne stanowią 

nakaz równego dostępu przedsiębiorców do reglamentowanych rynków oraz nakaz 

takiego interpretowania art. 18 i następnych ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z art. 7, 8, 9 i 14a 

k.p.a., aby organ był zobowiązany do stosowania jednakowych kryteriów ustalonych dla 

załatwienia tego typu spraw do każdego wnioskodawcy z osobna oraz stworzenia 

możliwości wskazania tych elementów, które przesądziły o sposobie rozstrzygnięcia.

W odniesieniu do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opiniowanie wniosku „z 

własnej inicjatywy” jest zatem pozbawione podstawy prawnej. Opinia dotycząca 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydana „ z własnej inicjatywy” - „poza” 

procedurą administracyjną prowadzoną przez organ - będzie musiała pozostać bez 

nadania jej dalszego biegu. Tak sformułowany przepis stanowiłoby naruszenie prawa,co 

wynika z trybu postępowania organu zezwalającego przy wydawaniu zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

23 12.03.2021 § 7, pkt 5. prosze o podanie terminu w jakim ma zlozyc wyjasnienia
Uwaga odrzucona.

Statut nie może regulować sposobu realizacji obowiązków przez Prezydenta Wrocławia.

24 12.03.2021 § 9 ust. 1.

brak informacji kto moze kandydowac w wyborach i byc radnych, w szczegolnosci czy musi byc to soba zameldowana i 

zamieszkujaca teren osiedla oraz co w przypadku gdy w trakcie kadencji zmieni adres zamieszkania i zameldowania na miejsce 

poza obebem Osiedla

Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla określa kto może kandydować w Wyborach 

(Rozdział 7 Zgłaszanie kandydatów § 31)

25 12.03.2021 § 10, ust.3. prosze o uscislenie ze protokoly dotyczaca posiedzen RO, Zarzadu RO oraz komisji RO publikowanych zgodnie z punktem 4 Uwaga uwzględniona.

26 12.03.2021 § 10, ust.4. jakie sa zasady uczestnictwa w przypadku stanow nadzwyczajnych np. pandemia??
  

Stan nadzwyczajny jest regulowany odrębnymi przepisami prawa.

27 12.03.2021 § 17, ust. 1. pkt 3) d i jego odczytanie Uwaga uwzględniona.

28 12.03.2021 § 27 ust. 3 czy taka sama sytuacja jest w przypadku nieuchwalenia planu finansowego??

Rada Osiedla ma obowiązek uchwalenia planu finansowego w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla (§ 35 ust. 3); 

uchwałodawca nie wprowadził wprost sankcji za niedopełnienie tego obowiązku, 

natomiast w przypadku braku reakcji ze strony Rady na monity jednostki obsługującej, 

brak podjęcia stosownej uchwały może być potraktowany jako przesłanka do wszczęcia 

postępowania, o którym mowa w § 42 ust. 1 o "powtarzającym się naruszeniu prawa 

przez Radę", czego skutkiem staje się wniosek o rozwiązanie Rady w drodze uchwały Rady 

Miejskiej; w takim przypadku nowe wybory przeprowadza się na zasadach ogólnych (§ 

43)

29 12.03.2021 § 2

1. Przy definicji „Radny” słowo „członek” zapisać małą literą.

2. Po „Przewodniczący Zarządu (…)” i przed „Skarbnik(…)” dopisać „Wiceprzewodniczący Zarządu - Wiceprzewodniczącego 

Zarządu Osiedla…”
Uwaga uwzględniona.

30 12.03.2021 § 5 ust. 3 in fine
Proponuję słowo „określa” zmienić na „określi” – moim zdaniem powinno to zostać określone jednorazowo, najlepiej w formie 

zarządzenia. Forma „określa” dopuszcza możliwość każdorazowego określania.
Uwaga uwzględniona.

31 12.03.2021 § 7

1. Przecinek po „wymaga”.

2. „Radę” zamiast „Rady” Uwaga uwzględniona.

32 12.03.2021 § 14 ust. 2
Dopisałbym pkt 8: „podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 23 ust. 3 i §26 ust. 4” (diety) – to również wyłączna 

właściwość RO

Uwaga odrzucona. 

Nie jest to wyłączna kompetencja Rady Osiedla, a kompetencja będąca następstwem 

decyzji Rady Miasta.

33 12.03.2021 § 17 ust. 1 pkt 3 Rozważyłbym usunięcie lit. c. Po pierwsze: to jest kwestia pragmatyki w każdej z RO. Po drugie: to się w zasadzie zawiera w lit. d.
Uwaga odrzucona. 

Zapis jest zasadny, jego brak mógłby rodzić dowolność interpretacyjną.



34 12.03.2021 § 17 ust. 5
1. Po „(Wiceprzewodniczącego)” dodać przecinek.

2. Po „Komisji” usunąć przecinek.

3. Zamiast „przedstawiający” wpisać „przedstawiającej”.

Uwaga uwzględniona.

35 12.03.2021 § 20 ust. 3 Zamiast „Rady” wpisać „Osiedla”. Uwaga uwzględniona.

36 12.03.2021 § 21 ust. 2
1. Po „roty ślubowania” usunąć przecinek;

2. Po „radni obecni na sesji” dodać przecinek.

3. Po „alfabetycznej” dodać przecinek.

Uwaga uwzględniona.

37 12.03.2021 § 22 ust. 1
Coś mi zgrzyta w składni drugiej części zdania. Może zmienić na „(…) a także, w przypadkach gdy zostaje do nich desygnowany, 

innych organów samorządowych”?
Uwaga uwzględniona.

38 12.03.2021 § 22 ust. 2 Usunąć słowo „jeden”.
Uwaga niewykonalna

W § 22 ust. 2 nie ma słowa "jeden".

39 12.03.2021 § 24 Wcześniej zamiast sformułowania „ordynacja wyborcza” stosowany jest zwrot „załącznik nr 2” (np. § 9 ust. 2) – może ujednolicić? Uwaga uwzględniona.

40 12.03.2021 § 28 ust. 2 Dodać zapis „po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu” (analogicznie, jak w przypadkach ustępów 1 i 4).

Uwaga odrzucona. 

Odmowa złożenia wyjaśnień przez Przewodniczącego może skutować prawnym brakiem 

możliwości jego odwołania.

41 12.03.2021 § 29 ust. 2

Proponuję rozszerzyć o uprawnienia § 14 ust. 2 w następującym zakresie:

• pkt 4 – nie może być tak, że przez pół roku Osiedle nie będzie mogło pełnoprawnie opiniować np. projektu zmiany organizacji 

ruchu (niby jest § 14 ust. 3, jednak po zakończeniu kadencji obowiązywanie upoważnienia może być dyskusyjne);

• pkt 5 – brak zapisu blokowałby przez cały okres przejściowy przekazywania zadań przez Prezydenta;

• pkt 6 - brak zapisu blokowałby przez cały okres przejściowy nawiązywania współpracy i określania jej zasad.

• nowy, zaproponowany w pozycji czwartej, pkt 8 – dałbym możliwość określania diet. Przykładem mogą być diety specjalne w 

przypadku wyjątkowego zaangażowania w dany temat, czy poniesienia znacznych kosztów przy realizacji jakiegoś zadania. Część 

Osiedli stosuje również model, w którym pulę za dany miesiąc dzieli się między radnych pod względem zaangażowania i obciążenia 

pracą – tu również potrzebna byłaby elastyczność. Nie bałbym się zarzutu, że Zarząd sam sobie diety daje, bo normalnie sama 

sobie je przyznaje Rada.

W zasadzie - dla uproszczenia – postulowałbym powrót do formuły ustalonej w przebiegu prac zespołu ds. reformy, tj. po prostu 

wykreślić zwrot „pkt 2”.

Rozważyłbym ponadto zmianę „do dnia wyborów Rady” na „do dnia zwołania pierwszej sesji” – to jest okres jakiegoś miesiąca, jak 

nie więcej.

Uwaga odrzucona.

Przekazanie kompetencji jest środkiem nadzwyczajnym, wynikającym z  incydentalnej 

decyzji Rady Miejskiej o przesunięciu terminu wyborów do Rad Osiedla z uwagi na 

zagrożenie epidemiczne

42 12.03.2021 § 30 ust. 2 Zamiast „z Wiceprzewodniczącego” wpisać „Wiceprzewodniczący”. Uwaga uwzględniona.

43 12.03.2021 § 30 ust. 3 pkt 3 Niby oczywiste, ale nie wskazano od kiedy liczyć termin 14 dni. uwaga uwzględniona.

44 12.03.2021 § 31 ust. 2 Zamiast „wyznaczą” wpisać „wyznaczy”. Odpowiednio. Jeden. Nie obaj na raz ;) Uwaga uwzględniona.

45 12.03.2021 § 35 ust. 2
Zamiast „uchwaleniu budżetu miasta” wpisać „uchwalenia planu finansowego” – obecnie, gdyby ktoś chciał stosować statut 

rygorystycznie, można by było negować wydatki poczynione w okresie, o którym mowa w ustępie 3.

Uwaga odrzucona. 

Uchwalany jest budżet Miasta a nie plan finansowy Miasta.

46 12.03.2021 § 39 ust. 3 Zamiast „sprawozdanie za rok miniony działalności Osiedla” wpisać „sprawozdanie z działalności Osiedla za rok miniony”. Uwaga uwzględniona.

47 12.03.2021 § 42 ust. 4
Proponuję zmienić „w ust. 1-3” na „w ust. 2 i 3”. Jeśli to przypadek opisany w ust. 1, to nie widzę sensu odstępowania od normy 

generalnej wynikającej z § 29 ust. 1.
Uwaga uwzględniona.

ogólnie do statutu

48 10.03.2021 § 10. Pkt  3.

Nadać brzmienie :  

„Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia i zabierania głosu w sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i 

komisji Rady oraz wglądu w dokumentację działalności organów Osiedla.”

Konieczne jest unormowanie kwestii udzielenia głosu osobie obecnej na sesji a nie będącej 

radnym w Statucie bo pragmatyka Rad Osiedla w tej materii jest różna . Rada Osiedla 

Muchobór Wielki obecnej kadencji np. zabrania mieszkańcom zabierania głosu na sesjach. 

Rada Osiedla jest reprezentantem Wspólnoty osiedlowej i mieszkańcy powinni mieć prawo 

wypowiedzenia się w ważnych kwestiach osiedla, nie powinni być tylko słuchaczami.

Uwaga odrzucona.

Zgodnie ze Statutem § 17 ust. 6 Przewodniczący może udzielić głosu innym osobom 

przybyłym na obrady sesji. 

49 10.03.2021 Dodać § 16a o brzmieniu:

1. Przewodniczącego Rady Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla można odwołać przed upływem kadencji na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania 

Mieszkańców Osiedla w przypadku, gdy nie wykonują swoich obowiązków  w zgodzie z Rotą  Ślubowania bądź naruszają postanowienia Statutu i uchwał Rady Miasta.

2.Wniosek o odwołanie wraz z popisami co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania Mieszkańców Osiedla składa się do Prezydenta Miasta.

3. Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania wniosku ogłasza termin głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

4. Dniem, w który zarządza  się przeprowadzenie głosowania nad odwołaniem, jest dzień wolny od pracy.

5. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla odbywa się w siedzibie Zarządu Osiedla, na kartach do głosowania przygotowanych przez 

Miasto.

2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla winno odbywać się przed Komisją złożoną z  co najmniej trzech przedstawicieli Miasta, utworzoną na podstawie 

Zarządzenia Prezydenta Miasta. Na karcie do głosowania o treści: „Czy jesteś za odwołaniem  wymienić nazwisko i imię osoby odwoływanej z funkcji Przewodniczącego Osiedla/Przewodniczącego 

Zarządu Osiedla” należy znak „X” postawić w kratce przy słowie „TAK” lub przy słowie „NIE”.

3.Odwołanie Przewodniczącego Rady/Przewodniczącego Zarządu zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą funkcję na najbliższej sesji zwołanej nie później niż 14 dni od ustalenia wyników głosowania 

o odwołaniu Przewodniczącego Rady/Przewodniczącego Zarządu  .

 4. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal swoją funkcję.

1. Przewodniczącego Rady Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla można odwołać przed upływem kadencji na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania 

Mieszkańców Osiedla w przypadku, gdy nie wykonują swoich obowiązków  w zgodzie z Rotą  Ślubowania bądź naruszają postanowienia Statutu i uchwał Rady Miasta.

2.Wniosek o odwołanie wraz z popisami co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania Mieszkańców Osiedla składa się do Prezydenta Miasta.

3. Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania wniosku ogłasza termin głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

4. Dniem, w który zarządza  się przeprowadzenie głosowania nad odwołaniem, jest dzień wolny od pracy.

5. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla odbywa się w siedzibie Zarządu Osiedla, na kartach do głosowania przygotowanych przez 

Miasto.

2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla winno odbywać się przed Komisją złożoną z  co najmniej trzech przedstawicieli Miasta, utworzoną na podstawie 

Zarządzenia Prezydenta Miasta. Na karcie do głosowania o treści: „Czy jesteś za odwołaniem  wymienić nazwisko i imię osoby odwoływanej z funkcji Przewodniczącego Osiedla/Przewodniczącego 

Zarządu Osiedla” należy znak „X” postawić w kratce przy słowie „TAK” lub przy słowie „NIE”.

3.Odwołanie Przewodniczącego Rady/Przewodniczącego Zarządu zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą funkcję na najbliższej sesji zwołanej nie później niż 14 dni od ustalenia wyników głosowania 

o odwołaniu Przewodniczącego Rady/Przewodniczącego Zarządu  .

 4. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal swoją funkcję.

Uzasadnienie;

Mieszkańcy Osiedla powinni mieć możliwość zainicjowania procedury odwołania 

Przewodniczącego Rady Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla w przypadku gdy nie 

wykonują swoich obowiązków w zgodzie z Rotą  Ślubowania bądź naruszają postanowienia 

Statutu i uchwał Rady Miasta.

Uwaga odrzucona. 

Istota demokracji pośredniej polega na tym, że mieszkańcy wybierają swoje organy a te 

reprezentują ich przez czas kadencji. Regulacja taka stoi w sprzeczności z powyższą 

zasadą a nadto wykracza poza delegację statutową zakreśloną art. 35 ust. 3 ustawy o 

samorządzie gminnym.



50 10.03.2021 W   § 23. 

Pkt. 1 Nadać brzmienie:

 Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do organów Osiedla. Wnioski te są rozpatrywane na najbliższej sesji 

Rady Osiedla.

 Dodać pkt 1a o brzmieniu:

„Radny może zwrócić się z interwencją do właściwej jednostki organizacyjnej Miasta niezależnie od działań Rady.”

Uzasadnienie :

Zgodnie z Konstytucyjną zasadą równości radny osiedlowy powinien mieć prawo do 

indywidualnego zwracania się z interwencjami do właściwej jednostki organizacyjnej Miasta 

niezależnie od działań Rady na takich samych zasadach jak radny miejski . Radny jest 

przedstawicielem mieszkańców i reprezentuje ich interesy. Klika razy Mieszkańcy osiedla , na 

którym pełnię mandat radnego, poprosili mnie o interwencję w sprawach osiedlowych. 

Postulaty te przedstawiłem do rozpatrzenia i ujęcia w planie obrad. Moje wnioski zostały 

całkowicie zignorowane przez przewodniczącego Rady Osiedla bez żadnego uzasadnienia. 

Mając powyższe na uwadze uważam, że radny osiedlowy powinien mieć prawo wnoszenia  

indywidualnych wniosków do wszelkich organów administracji państwowej, samorządowej i 

innych podmiotów. Szczególnie ma to znaczenie dla radnych opozycyjnych, dla których 

gwarancja swobodnego składania wniosków ma znaczenie, bo umożliwia im to realne 

sprawowanie mandatu.

Uwaga odrzucona. 

 Statut stanowi, w §3, ust. 3 że to Rada Osiedla reprezentuje mieszkańców Osiedla wobec 

organów Miasta.

51 10.03.2021 W   § 23. 

Dodać pkt 4 o brzmieniu:

„Radny do kontaktów z jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi organizacjami ma prawo do używania adresu kontaktowego 

Rady Osiedla.”

Uzasadnienie:

Ta kwestia też podlega unormowaniu w Statucie na podstawie przykładu z Rady Osiedl 

Muchobór Wielki. Na początku kadencji rady 2017/2021 w korespondencji z organami 

Miasta używałem adresu Rady Osiedla. Zabronił mi tego robić Przewodniczący Zarządu, w 

korespondencji z Organami Miasta zmuszony jestem do używania prywatnego adresu 

zamieszkania jako adresu korespondencyjnego.

Uwaga odrzucona.

Materia wykracza poza zakres statutowy.

52 10.03.2021 W   § 23. 

Dodać pkt 5 o brzmieniu:

„Radny ma prawo w ramach stałego i aktywnego reprezentowania wyborców, po konsultacji z Przewodniczącym Zarządu,  do 

korzystania z siedziby Zarządu w celu organizowania indywidualnych, z własnej inicjatywy spotkań z mieszkańcami”. 

Ta kwestia też powinna być unormowaniu w Statucie na podstawie przykładu z Rady Osiedla 

Muchobór Wielki. Rada Osiedla ustaliła, że  radni osiedlowi dyżury będą pełnić w co drugą 

środę, w pozostałe środy siedziba Rady jest wolna. Złożyłem wniosek w sprawie 

udostępnienia mi siedziby Rady Osiedla w te wolne środy , wniosek ten został przez Radę 

Osiedla/ Przewodniczącego Rady całkowicie zignorowany , fragment z protokołu VI sesji :

„Radny Jarosław Góral zwraca uwagę, że  nie zostały ujęte w planie obrad, złożone przez 

niego w formie mailowej wnioski np.:

- wniosek dotyczący nagrywania  sesji,

- wniosek mieszkańca dotyczący Kasiny,

- dostęp do siedziby w wolne środy”.

Brak odpowiedzi na ten wniosek. Jednocześnie siedziba udostępnia jest np. osobie, która 

pisała na mnie bezpodstawne skargi/uwagi do Rady Osiedla, że nie przestrzegam RODO

Uwaga odrzucona. 

Zgodnie z §20, ust. 3 Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych 

stałych dniach miesiąca w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna być 

umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej Rady.

53 10.03.2021 W  § 26. 

 Pkt 2 nadać brzmienie:

 „Przewodniczącym Zarządu zostaje radny, który w wyborach do Rad Osiedla uzyskał największą ilość głosów „

Pkt 3 nadać brzmienie:

”Jeżeli radny, który uzyskał największą ilość głosów w wyborach odmawia przyjęcia funkcji Przewodniczącego Zarządu, stosowne oświadczenie składa 

w terminie do dnia,  na który zwołano pierwszą sesję po wyborach.”

Pkt 4 nadać brzmienie:

 „Oświadczenie odmowy/przyjęcia pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla składane jest ustnie w obecności radnych uczestniczących w I 

sesji Rady po wyborach.”

Pkt 5 nadać brzmienie:

 „W okoliczności niemożności udziału radnego, który uzyskał największą ilość głosów podczas wyborów, w obradach na pierwszej sesji , radny ten 

zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie odmowy/przyjęcia pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla pisemnie lub za 

pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się do Przewodniczącego Rady Miasta we Wrocławiu. Przewodniczący Rady 

Miasta/upoważniona osoba zapoznaje z treścią oświadczenia radnych na I sesji zwołanej po wyborach.”

Dodać pkt 6 o brzmieniu :

„Nie złożenie oświadczenia przez radnego, który uzyskał największa ilość głosów podczas wyborów, w terminie określonym w pkt 3 albo w trybie 

określonym w pkt 5 skutkuje rezygnacją objęcia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla.”

Dodać pkt  7 o brzmieniu :

„ Po złożeniu oświadczenia przez radnego, który uzyskał największa ilość głosów w wyborach do Rad Osiedla o odmowie przyjęcia funkcji 

Przewodniczącego Zarządu lub niezłożeniem oświadczenia w terminie określonym w pkt 3 albo w trybie określonym w pkt 5    Rada wybiera 

Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.” 

Pkt  3 zamienić na pkt.8 .

Pkt  4 zamienić na pkt.9 .

Pkt  5 zamienić na pkt.10 .

Uzasadnienie :

Przewodniczącym Zarządu Osiedla powinna zostać osoba, która w wyborach do Rad Osiedli 

uzyskała największą ilość głosów. Da to gwarancję tego, że o najważniejszych sprawach na 

Osiedlu będzie decydowała osoba , która jest popierana przez największą ilość Mieszkańców 

i wg nich jest liderem w działalności na rzecz Osiedla. Czynnik finansowy/możliwość jego 

utraty może także zmotywować radnych do mocniejszego zaangażowania się do pomocy 

przy realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Radę Osiedla. 

Uwaga odrzucona. 

Propozycja zapisu jest sprzeczna z §60 Statutu Wrocławia.

54 10.03.2021 W § 31.

Dodać pkt 6  o brzmieniu :

 „Sekretarz Osiedla zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania wszelkiej korespondencji nadesłanej do Rady Osiedla 

rozesłać ją za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się do wiadomości wszystkich radnych Osiedla”

Dodać pkt 7  o brzmieniu :

„Sekretarz Osiedla zobowiązany jest do rozesłania, za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się do 

wiadomości wszystkich radnych osiedla, wszelkich dokumentów utworzonych w ramach działalności Rady w terminie 

niezwłocznie od ich utworzenia.”

Uzasadnienie:

Na przykładzie działalności Rady Osiedla Muchobór Wielki. W tej chwili ja jako radny 

opozycyjny, posiadający służbowy adres e-mail przydzielony przez Miasto nie jestem 

informowany za jego pośrednictwem przez organa Miasta, oraz organa Rady o działaniach 

przez nich podejmowanych, o organizacji spotkań , możliwości udziału w spotkaniach i 

szkoleniach . Nie otrzymuje do wiadomości treści pism wychodzących , protokołów sesji, 

zdarzyło się ,że w terminie nie byłem poinformowany o terminie sesji , nie otrzymałem planu 

obrad do zapoznania. 

Uwaga odrzucona.

Obowiązek w praktyce niewykonalny ze względów technicznych i czasowych.

ogólnie do Statutu

55 17.03.2021 W paragrafie w puncie 3 i 4
apeluję o umieszczenie takiego zapisu, dzięki któremu taka Rada, na przykład po trzykrotnym naruszeniu przepisów statutu, 

poniosłaby jakieś konsekwencje.

apeluję o umieszczenie takiego zapisu, dzięki któremu taka Rada, na przykład po trzykrotnym 

naruszeniu przepisów statutu, poniosłaby jakieś konsekwencje.

Uwaga odrzucona.

Sprawę reguluje § 61 ust. 7 Statutu Wrocławia.

31. zmieniająca uchwałę nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

56 19.03.2021 § 14 ust. 2 pkt 2 oraz § 29 ust. 2

Co jednak w przypadku, gdy po upływie kadencji Rady Osiedla nie odbędą się kolejne wybory z powodu COVID-19? W takiej 

sytuacji Zarząd Rady Osiedla decyduje samodzielnie o finansach do odwołania. Konieczne są tu jakieś ramy czasowe albo 

zastrzeżenie o zmniejszeniu kompetencji Zarządu. Nie uwzględniono też sytuacji, w które nowa Rada Osiedla nie powstaje, bo nie 

zgłosiła się wystarczająca ilość kandydatów. Wybory nie odbywają się, osiedle nie posiada Rady, a poprzedni Zarząd funkcjonuje 

przez 5 lat do następnych wyborów.

Uwaga odrzucona.

Sytuację reguluje § 29 oraz ordynacja wyborcza.

57 19.03.2021 § 14 ust. 3
Jednakże chcielibyśmy zastrzeżenia o konieczności informowania Radnych od podejmowanych działaniach, wydawanych opiniach 

itp. Nie można dopuścić do sytuacji, w której Radni nie mają wiedzy na temat działań Zarządu.

Uwaga odrzucona. 

Jawność działania Organów Osiedla reguluje §31 ust. 4 Statutu.



58 19.03.2021 § 17 ust. 6

Nie tyle może, ale wręcz powinien mieć obowiązek udzielenia głosu mieszkańcowi osiedla. Oczywiście w sposób nie zakłócający 

Sesji Rady Osiedla np.: określając limit czasowy wypowiedzi. Mieszkańcy mają prawo do dialogu z Radnymi wybranymi w wolnych 

wyborach.

Uwaga odrzucona. 

Zgodnie ze Statutem § 17 ust. 6 Przewodniczący może udzielić głosu innym osobom 

przybyłym na obrady sesji. 

59 19.03.2021 § 28

Mechanizm ten zadziała w normalnych warunkach, ale co w przypadku kiedy tak jak teraz Radni Osiedlowi kończą kadencję i nie 

ma kto złożyć wniosku o odwołanie Zarządu? Czy zarząd pozostaje nietykalny i bez nadzoru? Zarząd do dnia wyborów Radnych 

nowej kadencji sam akceptuje sobie plan finansowy, którego już nie będą kontrolowały wykwalifikowane jednostki miejskie np.: 

działy finansowe według k.p.a. ale lakonicznie Prezydent.

W mocy pozostaje zapis § 40 ust. 1 mówiący, iż kontrolę finansową działalności organów 

Osiedli sprawuje Skarbnik Miasta za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta 

obsługującej Osiedla; podobnie sprawa ma się z analizą dokumentów przedkładanych do 

jednostki obsługującej; oba przywołane zapisy obejmują zarówno uchwały Rady jak i 

uchwały Zarządu Osiedla.

60 19.03.2021 § 29 ust. 2

Czy nie powinien znaleźć się tu jakiś limit czasu działania Zarządu, albo zapis mówiący, że po konkretnym czasie np. 60 dni, 

kompetencje Zarządu są ograniczane. Ewentualnie na wzór władz państwowych lub spółdzielni można by przedłużyć kadencje 

całej Rady, tak by jedna kadencja się kończyła dopiero w dniu zaprzysiężenia drugiej – nowej kadencji.

Uwaga odrzucona. 

Sytuację reguluje §29 ust. 1 Statutu.

61 19.03.2021 § 33 ust. 4

Czyli Prezydent może zdecydować, by budynkiem, w którym urzęduje Rada Osiedla zarządzał prywatny podmiot, organizacja 

pozarządowa, stowarzyszenie czy osoba prywatna. Czy siedziba Rady nie powinna być w zarządzie samej Rady? Dlaczego takie 

udziwnienie?

Budynkami gminnymi zarządza ZZK lub WM sp. z o.o.. Jest to ułatwienie ponieważ Radni 

mogą zająć się pracą Statutową, zwolnieni są z obowiązku zarządzania budynkiem, w tym 

np. odśnieżania i przeprowadzania przeglądów rocznych lub pięcioletnich, opłacania 

rachunków za media itp.

62 19.03.2021 § 34 ust. 1
Dlaczego w tym miejscu nie ma pozostałych członków Zarządu? Tak jak to było do tej pory? Czy to nie będzie dawało możliwości 

nadużycia? Mamy na myśli to, że tylko jedna osoba jest odpowiedzialna a pozostali nie mają możliwości kontroli.

Zmiana wynika z pragmatyki działalności Rad Osiedli, zaspis został dostosowany do 

praktyki.

63 19.03.2021 § 35 ust. 1

Dlaczego nie ma tu informacji o stanie posiadanego mienia? Do tej pory oprócz planu finansowego Rada przedstawiała stan 

posiadania. Teraz jeśli takiego zapisu nie będzie, to w jaki sposób kontrolować, co zostało zakupione, co jest na stanie i kto tego 

używa? Przykładowo: co roku będą kupowane krzesła i stoły, bo Urząd Miasta nie będzie wiedział, że dana Rada ma już takie 

zasoby, a później nie będzie wiadomo dla kogo faktycznie robione są zakupy.

Mienie ruchome pozostające w dyspozycji samorządu jest poddawane procesowi 

inwentaryzacji na podstawie dokumentów zakupowych przedkładanych do rozliczeń; w 

przypadku dokonywania zakupu stanowiącego element wsparcia dla innych jednostek 

gminnych (np. placówek oświatowych) stosowna informacja powinna znaleźć się w opisie 

operacji gospodarczej, na podstawie którego WCRS dokonuje wpisu do księgi 

inwentarzowej lub przygotowuje niezbędną dokumentację (np. druk PT) dla jednostki 

gminnej; rozróżnienie wydatków na środki trwałe i np. artykuły spożywcze jest zapisane w 

planie finansowym Osiedla poprzez zaplanowanie wydatków w różnych paragrafach 

klasyfikacji budżetowej (§ 4210 dla wyposażenia oraz § 4220 w przypadku art. 

spożywczych)

64 19.03.2021 § 39 ust. 1
W poprzedniej wersji Statutu nadzór nad Radą Osiedla sprawowały organy gminy zgodnie z zasadami określonymi w Statucie 

Wrocławia. Jakie konsekwencje niesie powyższa zmiana? Dlaczego zdecydowano się na taki a nie inny nadzór?

Zmiana dokonana w 2018 roku   Zapis jest zgodny z treścią Uchwały RM LXII/1465/18 

zmieniającą uchwały w sprawie nadania statutów osiedli

65 19.03.2021 § 39 ust. 2 i 3

Tu widzimy zmniejszenie kontroli nad działaniami Rady lub kontrolę tylko iluzoryczną. W § 61. Ust. 1, statutu nie przewiduje 

kontroli przez jednostki organizacyjne miasta np. w kontekście finansowym. Czyli nie ma weryfikacji w trybie k.p.a. np. kontroli 

finansowej. Zwłaszcza że w Statucie jest mowa: § 61 ust. 5a: Na wniosek komisji właściwej w sprawach statutowych lub 

Prezydenta, podjęty w drodze uchwały, Rada może uchylić uchwały organów osiedla sprzeczne z obowiązującym prawem. Czyli 

mamy rozumieć, że może, ale nie musi uchylić uchwały niezgodnej z prawem?

Zmiana dokonana w 2018 roku.  Zapis jest zgodny z treścią Uchwały RM LXII/1465/18 

zmieniającą uchwały w sprawie nadania statutów osiedli

66 19.03.2021 § 41 i 42

W § 41 i § 42 widzimy, że kontrolę nad działaniem Rady oraz składem Zarządu sprawuje tylko Rada i Prezydent, bo tylko oni mogą 

bez konsultacji z mieszkańcami (konsultacje społeczne), czy innymi organami gminy podjąć decyzję o odwołaniu Zarządu lub 

rozwiązaniu Rady. Jest to jedna z najistotniejszych zmian, ponieważ z rozwiązania złego jakim było dotychczasowa forma 

odwołania zarządu w przypadku większościowego głosu w radzie osiedla przenosi się decyzyjność w kolejną skrajność czyli 

stronniczość władzy samorządowej, Prezydenta i Rady Miejskiej. W całym procesie w ogóle nie uwzględnia się głosu mieszkańców, 

co jest najbardziej dziwne bo to i rada osiedla i rada miejska i Prezydent działają w ich imieniu i na ich rzecz. W przypadku tak 

skrajnym jak odwołanie zarządu powinno odbyć się referendum jako trzeci decydujący głos w sprawie. 

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działanością organów jednostki 

pomocniczej wynika z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym. Kwestia oceny 

zakresu nadzoru i kontroli jest otwarta. W praktyce do tej pory uprawnienia takie 

przysługiwały Radzie Miejskiej i Prezydentowi i nie były kwestionowane przez organy 

nadzoru nad jst.

Sytuację reguluje również ustawa o samorządzie gminnym oraz Statut Wrocławia w §61.

67 19.03.2021 statut 38
konieczność dokonania korekty w całym dokumencie nazwy Osiedla Psie Pole-Zawidawie (obowiązuje pisownia z łącznikiem – nie 

myślnikiem – i bez spacji)
Uwaga uwzględniona.

68 19.03.2021 Wszystkie statuty
W postanowieniach ogólnych Statutu i we wszystkich dalszych punktach obok form męskich wprowadzić również formy rodzaju 

żeńskiego – Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej, Radnej etc.

Uwaga uwzględniona. 

69 19.03.2021 paragraf 6, ustęp 3

Do zadań Osiedla należy współdziałanie... dopisać w nowym podpunkcie: „z Centrami Aktywności Lokalnej z terenu osiedla (jeśli 

takowe istnieją)” – taki dopisek podkreśla pojawienie się nowego podmiotu w przestrzeni miasta, ale też nakreśla relację RO-CAL 

w sposób bardziej partnerski. W propozycji jest bowiem tylko o wyrażaniu opinii w sprawach CAL-u (par. 6, ustęp 13), co może być 

odbierane jako pewnego rodzaju nadzór ze strony RO.

Uwaga uwzględniona. 

Propozycja zapisu zawiera się w §6, pkt 3)c.

70 19.03.2021 par. 6, ustęp 4 d) wnioskowanie w zakresie lokalizacji instytucji kultury itd.... dopisać: Centrów Aktywności Lokalnej
Uwaga uwzględniona. 

Zapis zawiera się w §6, pkt 13).

71 19.03.2021 par. 6, ustęp 5 b)
wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; dopisać: Opinia Rady Osiedla wraz z opinią Straży Miejskiej 

będą miały decydujący wpływ na przedłużenie lub wydanie koncesji na alkohol w danym miejscu osiedla.

Uwaga odrzucona.

Konstytucyjne zasady równego traktowania podmiotów przez władze publiczne stanowią 

nakaz równego dostępu przedsiębiorców do reglamentowanych rynków oraz nakaz 

takiego interpretowania art. 18 i następnych ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z art. 7, 8, 9 i 14a 

k.p.a., aby organ był zobowiązany do stosowania jednakowych kryteriów ustalonych dla 

załatwienia tego typu spraw do każdego wnioskodawcy z osobna oraz stworzenia 

możliwości wskazania tych elementów, które przesądziły o sposobie rozstrzygnięcia.

72 19.03.2021 par. 6, ustęp 6) zła końcówka fleksyjna – powinno być gospodarowaniA odpadami Uwaga uwzględniona.

73 19.03.2021 par. 7, ustęp 1 dodać przecinek po „wymaga” Uwaga uwzględniona.

74 19.03.2021 par. 7, ustęp 2 wydłużyć termin wydania opinii do 30 dni od daty otrzymania projektu rozstrzygnięcia lub wniosku o zaopiniowanie
Uwaga odrzucona.

Taki zapis umożliwiałby obstrukcje poprzez celowe nieodbieranie korespondencji.

75 19.03.2021 n/d podwójne spacje – dużo w obszarze całego dokumentu, np.: w par. 6.6, 7.2, 9.1, 9.2 (potrzebna spacja na początku), 10.5, , 22.2 Uwaga uwzględniona.



76 19.03.2021 par. 10, ustęp 4

obowiązek umieszczania zamiast w siedzibie Zarządu -> siedzibie Osiedla (czy są przypadki, w których siedziba Zarządu mieści się 

w innej lokalizacji niż siedziba Osiedla)?

Na końcu dopisać zdanie: O sposobie zabierania głosu przez mieszkańców podczas sesji Rady lub posiedzenia Zarządu decydują 

prowadzący obrady.

Uwaga częściowo uwaględniona.

O sposobie zabierania głosu ne sesji mówi § 17 ust. 6.

77 19.03.2021 par. 15, ustęp 1

zmienić: Na pierwszej sesji reprezentanci Organów Osiedla mijającej kadencji przedstawiają Radzie krótkie sprawozdanie z 

działalności Osiedla, a także radni składają swoje kandydatury na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Wybór 

dokonywany jest na kolejnej sesji bezwzględna większością głosów w głosowaniu tajnym.  

Uwaga odrzucona. 

 Po upływie kadencji Rady nie można nakładać obowiązków ani przyznawać uprawnień 

"byłym radnym".

78 19.03.2021 par. 15, ust. 2 zmienić kolejnością z 15.1 Uwaga uwzględniona.

79 19.03.2021 par. 15, ust. 3
uzupełnić „na” najbliższej sesji, po „sesji” przecinek; w zdaniu trzecim usunąć przecinek przed „a” i poprawić błąd fleksyjny – 

pomiędzy powiadomieniem a najbliższĄ sesją
Uwaga uwzględniona.

80 19.03.2021 par. 15, ust. 4 przed „o której” i „o którym” wstawić przecinek Uwaga uwzględniona.

81 19.03.2021 par. 15, ust. 5 usunąć przecinek przed „kolejny” Uwaga uwzględniona.

82 19.03.2021 par. 16, ust. 2
jest fragment do usunięcia, tzn. powinno zostać zdanie pierwsze i później: W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego 

zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

Uwaga odrzucona. 

Jest celowy zapis dający własne kompetencje W-ce Przewodniczącemu, w sytuacji kiedy 

Przewodniczący nie przekaże mu kompetencji

83 19.03.2021 par. 16, ust. 4 usunąć „na” – co najmniej 7 dni przed terminem...; usunąć przecinek przed „co najmniej” Uwaga uwzględniona.

84 19.03.2021 par. 17, ust. 2 dodać formę rodzaju żeńskiego lub liczbę mnogą: W każdym punkcie obrad radni mają prawo... Uwaga uwzględniona.

85 19.03.2021 par. 17, ust. 5 interpunkcja do poprawy Uwaga uwzględniona.

86 19.03.2021 par. 18, ust. 1 wstawić przecinek przed „ustalając” Uwaga uwzględniona.

87 19.03.2021 par. 20, ustęp 3 dyżury: w siedzibie Osiedla, nie Zarządu Uwaga uwzględniona.

88 19.03.2021 par. 20, ust. 4 jak wyżej Uwaga uwzględniona.

89 19.03.2021 par. 23, ust. 1

zmienić: Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do organów Osiedla, a także jednostek miejskich i instytucji, 

pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zarządu Osiedla. 

oraz dopisać: Radny ma prawo uczestniczyć wraz z członkami Zarządu w spotkaniach z przedstawicielami jednostek 

organizacyjnych Gminy.

Radny ma również prawo do inicjatywy uchwałodawczej.

oraz dopisać: Radny ma prawo uczestniczyć wraz z członkami Zarządu w spotkaniach z przedstawicielami jednostek 

organizacyjnych Gminy.

Radny ma również prawo do inicjatywy uchwałodawczej.

tym fakcie Zarządu Osiedla.

Uwaga odrzucona. 

 Statut stanowi, w §3, ust. 3 Rada  Osiedla reprezentuje  mieszkańców Osiedla wobec 

organów Miasta.

90 19.03.2021 par. 28, ust. 2  wstawić „na” – na najbliższej sesji, poprawić interpunkcję oraz pisownię ułamka Uwaga uwzględniona.

91 19.03.2021 par. 30, ust. 2 poprawić błąd redakcyjny, powinno być „obradom przewodniczy Wiceprzewodniczący Zarządu” Uwaga uwzględniona.

92 19.03.2021 par. 31, ust. 4 siedzibie Zarządu --> siedzibie Osiedla Uwaga uwzględniona.

93 19.03.2021 Uwaga do całego rozdziału 4
Statut nie określa żadnych obowiązków Członka Zarządu. W związku z tym jak pokazuje praktyka, bywa, że ta osoba, mimo że 

zasiada w Zarządzie, nic nie robi. Warto dookreślić tę funkcję.

Uwaga ma charakter spostrzeżenia i nie zawiera rekomendacji co rodzajów   kometencji , 

jakie miałyby być przydane Członkowi Zarzadu 

do uchwały statutu Osiedla Kowale (zmieniająca uchwałę nr XIII/438/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Kowale):

94 19.03.2021 § 29.2

Od momentu wygaśnięcia kadencji Rady Osiedla do momentu ukonstytuowania się Rady Osiedla kolejnej kadencji wszelkie opinie i 

wnioski będące w kompetencji Rady Osiedla wydaje i składa Zarząd Osiedla (m. in. pozwolenia na sprzedaż alkoholu, opiniowanie 

przeznaczenia nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego oraz wnioskowanie zmian do Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego).

Uwaga odrzucona.

Przekazanie kompetencji jest środkiem nadzwyczajnym, wynikającym z  incydentalnej 

decyzji Rady Miejskiej o przesunięciu terminu wyborów do Rad Osiedla z uwagi na 

zagrożenie epidemiczne

95 19.03.2021 § 7.5

W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przewidzianym terminie i formie, podmiot 

zobowiązany do rozpoznania wniosku lub zasięgnięcia opinii wyjaśnia przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii w 

załączanym uzasadnieniu.

Uwaga odrzucona.

Zmiana  wypracowana została w toku prac  Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych 

jednostek pomocniczych we Wrocławiu. 

do wszystkich Statutów



96 19.03.2021 n/d

1. Wniosek o wpisanie do statutu obowiązku udziału w konsultacjach 3/4 głosów UDOKUMENTOWANYCH (zameldowanych 

lokalnie) MIESZKAńCóW lokalnych.

2. Obowiązkowy raport  z udokumentowania wszelkich konsultacji, wyszczególnienie ilu mieszkańców /ilu właścicieli.

3. Wniosek o statutowy zapis, że szczególną uwagę zwraca się na to, że Wspólnoty Mieszkaniowe są faktycznie wspólnotami 

właścicielskimi i nie mogą stanowić zamiennika dla faktycznych MIESZKAńCóW.

4. Weryfikacja możliwa zarówno poprzez system informatyczny, jak i poprzez papierowe zaświadczenie o zameldowaniu z UM.

Rady Osiedli wyłaniane są w drodze głosowania przez MIESZKAńCóW, jednak w późniejszych działaniach nie reprezentują już 

MIESZKAńCóW, ale poprzez Wspólnoty Mieszkaniowe, będące faktycznie WSPóLNOTAMI WŁAśCICIELSKIMI właśnie często obcych 

lokalnemu samorządowi właścicieli-inwestorów (często mieszkańców innych rejonów kraju i obcokrajowców), do których 

ochoczo dołączają przedsiębiorcy wszelkiej maści, szczególnie kontrowersyjni hotelarze szarej strefy (współtworzący często 

Wspólnoty Mieszkaniowe, jednak nie będący lokalnymi MIESZKAńCAMI).

Nazywnictwo "Wspólnoty Mieszkaniowej" jest mylące nawet dla samorządów lokalnych i powinno zostać zmienione na 

"Wspólnoty Właścicielskie" (tak jak jest to określane w krajach zachodnich) - pozwoli to uświadomić i w dużej mierze wykluczyć 

zamianę n.p. w konsultacjach społecznych MIESZKAńCów (t.j. lokalnych wyborców i podatników) na właścicieli=Wspólnoty 

Mieszkaniowe (t.j. obcych osiedlu/ miastu/ państwu inwestorów-przedsiębiorców).

Obecny statut jest wysoce korupcjogenny, ponieważ wybierana przez MIESZKAńCóW, nadająca kierunki rozwoju osiedla Rada 

Osiedla nie konsultuje działań z MIESZKAńCAMI, ale właścicielami i przedsiębiorcami, w budynkach mieszkalnych, których 

interesy są często skrajnie odmienne od interesów MIESZKAńCóW.

MIESZKAńCY jako najsłabsi i najgorzej lub wcale niezorganizowani, są w ten sposób wraz z ich potrzebami i opiniami CAŁKOWICIE 

POMIJANI.

P.S. 1

Problem uwidacznia również paradoksalna sytuacja w tzw. strefach ograniczonego ruchu, czyli z oznakowaniem drogowym B-1/ 

zakaz ruchu + "nie dotyczy ..."

Standardowym wyjątkiem w takich strefach są lokalni MIESZKAńCY (dodatkowo zawężeni do wskazanej numeracji budynków), 

jednak poprzez opisaną sytuację, prawo MIESZKAńCA uzurpują sobie, a samorządy na to przyzwalają, Wspólnoty Mieszkaniowe, 

czyli inwestorzy, przedsiębiorcy i ich pracownicy i w efekcie wszyscy inni cwaniacy.

P.S. 2

Problem potęgują przypadki doradztwa dla lokalnych samorządów przez stowarzyszenia takie jak "Nasz Rynek", któremu 

przewodniczy p. Andrzej Dobek, nie mający nic wspólnego z lokalnymi MIESZKAńCAMI, działający wbrew i ze szkodą dla lokalnych 

MIESZKAńCóW, afiszujący się jednak statutem, który deklaruje działania na rzecz mieszkańców i kultury (deklaruje to 

przedstawiciel okolicznych knajp, co ma taką zasadność i wiarygodność jak pedofil deklarujący w statucie ochronę i 

bezpieczeństwo dzieci).

1. Uwaga odrzucona. Konsultacje mają charakter fakultatywny a nie obowiązkowy.

2. Uwaga odrzucona.  Zapis naruszałby RODO oraz brak jest możliwości weryfikacji 

prawidłowości danych.

3. Uwaga niezrozumiała.

4. Uwaga niezrozumiała.


