
Posiedzenie Zespołu ds. nowelizacji statutów w dniu 12 stycznia 2023 r. 
 
 
Spotkanie otworzyła Pani Iwona Dziatlik– członek Zespołu, która powitała obecnych na spotkaniu. 
Następnie przeszła do omawiania zmian w projekcie statutu, które zostały wprowadzone po 
ostatnim posiedzeniu Zespołu. 
  

• Uzyskał nowe brzmienie: „Podstawową rolą Osiedla jest reprezentowanie mieszkańców przed 
organami Miasta oraz współdziałanie z Organami Miasta w realizacji zadań wynikających z uchwał 
i Statutu Miasta, a związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Osiedla”. 

§ 4 projektu statutu: 

 

• Wykreślony został zapis dotyczący przeprowadzania konsultacji „na zasadach określonych 
uchwałami Rady Miejskiej”, aby uprościć procedurę, rada osiedla może prowadzić konsultacje                    
z mieszkańcami w innych formach niż określone przepisami prawa np. zebranie z mieszkańcami.  

§ 9 pkt 1 projektu statutu: 

 

• Przywrócono zapis statutu, że przewodniczący Zarządu reprezentuje na zewnątrz nie tylko Zarząd, 
ale też Osiedle. 

§ 23 ust. 1 pkt 2 projektu statutu: 

 
§ 32 projektu statutu: 

• § 32 ust 1 Rada Miejska w Łodzi może rozwiązać Radę w razie powtarzających się rażących 
naruszeń prawa, zapis uzupełniony ”rażących naruszeń prawa wynikających ze Statutu Osiedla”. 

 

• W celu szybszego kontaktu z osobami wchodzącymi w skład rady osiedla zaproponowano aby 
zgłaszając listę kandydatów podawać również numer telefonu lub adres mailowy. Nowe 
brzmienie zapisów statutu: „ Zgłaszając listę kandydatów, należy podać ich nazwiska i imiona, 
wiek, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu lub adres mailowy.” 

§ 13 ust. 1 załącznika nr 3 do projektu statutu - zasady i tryby wyborów do rady osiedla: 

 
Członkowie Zespołu poparli propozycję zapisu. 
 

 
§ 3 ust 1 załącznika nr 4 do projektu statutu - regulamin pracy rady osiedla: 

• Na wniosek członków Zespołu zgłoszony na ostatnim posiedzeniu zaproponowano nowy zapis  
w regulaminie: „Posiedzenia Rady odbywają się stacjonarnie. Dopuszcza się zwoływanie  
i odbywanie posiedzeń, a także podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa.”  

 

 
§ 4 załącznika nr 4 do projektu statutu - regulamin pracy rady osiedla: 

• Na wniosek członków Zespołu usunięto zapis o zwoływaniu posiedzeń rady osiedla zgodnie  
z przyjętym harmonogramem, a także wprowadzono zapisy mówiące o konieczności załączenia 
do powiadomienia o posiedzeniu projektów uchwał ( ust.2 -4). 

 

 
§ 9 ust. 4 załącznika nr 4 do projektu statutu - regulamin pracy rady osiedla: 

• Wprowadzono zapis, że „W każdym momencie posiedzenia może być zgłoszony wniosek o jego 
odroczenie.” 

 



 
§ 14 ust. 3 załącznika nr 4 do projektu statutu - regulamin pracy rady osiedla: 

• Po konsultacji z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych wprowadzono 
po ust. 2 nowy zapis: „W sporządzonym protokole nie mogą znaleźć się dane osobowe oraz inne 
informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby fizycznej.” 

 
Członkowie Zespołu zaakceptowali zaproponowany zapis. 
 
Ponadto Pani Joanna Górska – członek Zespołu poinformowała o zmodyfikowanych zapisach § 18 
rozdziału X na wniosek Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych. 
 
Pani Iwona Dziatlik poinformowała o kolejnym etapie konsultacji projektów statutów. Konsultacje 
rozpoczynają się na koniec stycznia i będą trwały do końca marca. W spotkaniach na 36 osiedlach 
będą uczestniczyć także radni Rady Miejskiej, a harmonogram spotkań zostanie przesłany do 
przewodniczącego Rady Miejskiej. 
  
Iwona Dziatlik podziękowała członkom Zespołu za dotychczasową pracę.  
Kolejne posiedzenie Zespołu planowane jest w kwietniu po przeprowadzonych konsultacjach, na 
którym zostanie przedstawione ich podsumowanie. 
 
 
 
Na tym spotkanie zakończyło się.  


