
 

 

 

Panie/Panowie  

Przewodniczący Zarządów Osiedli 
 

Wrocław, 13 sierpnia 2018 r.   
  
BRM-DPP.0014.12.43.2018 

 

Dotyczy: konsultacji ogólnomiejskich projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniają-
cej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że w związku z nowelizacją Statutu Wrocławia istnieje ko-

nieczność zmian w statutach osiedli, by nie było luki prawnej. Zmiany te mają cha-

rakter porządkowy i mają na celu dostosowanie zapisów w statutach osiedli  

do zmian w Statucie Wrocławia.  

Jednocześnie Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli zaproponowała wprowa-

dzenie zmian w zakresie kompetencji nadzorczych organów Miasta, które były już 

przedmiotem pracy Komisji oraz konsultacji ogólnomiejskich w 2016 roku. Prze-

dyskutowane wówczas zmiany w zakresie nadzoru nad organami osiedli nie weszły 

w życie ponieważ wymagały one równolegle nowelizacji Statutu Wrocławia. Dziś 

jest taka możliwość. Ich celem jest usprawnienie i przyspieszenie procesu kontroli 

oraz procedury powołania tymczasowego zarządu osiedla w przypadku rozwiązania 

rady osiedla i zarządu osiedla. Szybkie powołanie zarządu tymczasowego jest ko-

nieczne dla zapewnienia ciągłości działania osiedla i jego poprawnego funkcjono-

wania, z korzyścią dla mieszkańców.  

W związku z koniecznością nowelizacji statutów osiedli zasadne jest również 

wprowadzenie zmian w Ordynacji wyborczej do Rady Osiedla, które wynikają 

przede wszystkim z doświadczenia i sugestii Miejskiej Komisji Wyborczej zawar-

tych w sprawozdaniu z przeprowadzonych wyborów do Rad Osiedli Wrocławia  

w 2017 roku. Zaproponowane zmiany w dużej mierze usuną wątpliwości interpre-

tacyjne ordynacji wyborczej jakie pojawiły się, w ostatnich wyborach, zarówno 

wśród wyborców, kandydatów na radnych jak i członków komisji wyborczych.  

W konsekwencji pozwolą na sprawniejsze przeprowadzenie czynności wyborczych 

w przyszłości.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem uchwały, który w ramach kon-

sultacji ogólnomiejskich został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego oraz na stronie www.wroclaw.pl.  

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. zmiany nie obejmują kwestii dyskuto-

wanych w toku prowadzonych obecnie przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej  

konsultacji dotyczących ewentualnych zmian ustroju i zasad funkcjonowania jed-
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nostek pomocniczych Miasta, które to konsultacje zakończą się sporządzeniem 

stosownego raportu. 

Informacja o konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicz-

nej Urzędu Miejskiego (bip.um.wroc.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz 

na stronie www.wrocław.pl a także w oficjalnym serwisie Wrocławskie osiedla. 

Uwagi w ramach konsultacji należy kierować na piśmie (formularz zgłoszenia jest 

dostępny m.in. w BIP) do Biura Rady Miejskiej Wrocławia na adres: Sukiennice 9, 

50-107 Wrocław z dopiskiem: KONSULTACJE lub drogą elektroniczną na adres: 

brm@um.wroc.pl w terminie do 3 września 2018 r. (decyduje data wpływu  

do BRM). 

    

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Henryk Macała 

Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. WCRS 
2. a/a   


