
Posiedzenie Zespołu ds. nowelizacji statutów w dniu 25 maja 2021 r. 
 
 
 
Spotkanie rozpoczęto od omówienia rozdziału 4 statutu – Gospodarka finansowa. 

Pani Ewa Świdzińska – przedstawiciel rad osiedli z rejonu Widzewa zwróciła uwagę że, w innych 
miastach nadal funkcjonuje algorytm, konkurs, ponadto we Wrocławiu obowiązują rozwiązania, 
które pozwalają radom m.in. na pobór zaliczek, oraz posiadanie kart płatniczych. Zaproponowała 
także, aby w propozycji nowelizacji statutów znalazł się zapis, który wskazuje na finansowanie osiedli 
tj. środków przeznaczonych na granty, konkurs.  
 
Pani Anna Patura – z-ca Przewodniczącego Zespołu, odniosła się do sposobu finansowania                        
i funkcjonowania osiedli w Łodzi, sposób finansowania osiedli który u nas obowiązuje wynika              
z przepisów wewnętrznych, które nakładają na rady pewne obowiązki, być może w innych miastach 
obowiązują inne regulacje wewnętrzne, które pozwalają na takie działanie jak np. pobór zaliczek.  
Przykładowo, regulacje obowiązujące w Urzędzie Miasta Łodzi opierające się na ustawie – Prawo 
zamówień publicznych nakładają obowiązek łączenia zamówień z danej grupy rodzajowej ze 
wszystkich rad osiedli. 
 
Ponadto poddano pod rozwagę, aby w propozycji statutu znalazły się jak najbardziej ogólne zapisy. 
Szczegółowe zapisy powinny znaleźć się w przepisach wykonawczych 
Padła również propozycja rozważenia tematów grantów dla rad osiedli. W tej sprawie konieczna jest 
konsultacja z Wydziałem Prawnym. Pani mecenas Urszula Onak - Mirowska zobowiązała się podjąć 
analizy przepisów prawnych. 
 
Pan Sebastian Bulak – radny Rady Miejskiej – poprosił o analizę rozwiązań prawnych w innych 
miastach, które pozwolą radom osiedli na funkcjonowanie podobnie jak np. we Wrocławiu.  
Analiza odpowie na pytanie, czy istnieje możliwość wprowadzenia takich zmian w Łodzi, które nie 
będą naruszać przepisów Prawa zamówień publicznych.  
 
Pani Anna Patura – skierujemy takie zapytania do Wrocławia i jeszcze jednego z miast                                   
i przeanalizujemy zapisy dot. gospodarki finansowej osiedli. 
 
Następnie głos zabrał pan Sławomir Klimczak – radca prawny z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 
który omówił uwagi MPU do obowiązujących zapisów statut § 5 pkt 15, § 5 pkt 16 lit. a, 
zaproponowane zmiany doprecyzują zakres współpracy MPU z radami osiedli. 
 
Pani Iwona Dziatlik krótko omówiła propozycje zgłoszone przez mieszkańca Osiedla nr 33, który 
proponuje korektę granic osiedla poprzez odłączenie blokowisk i włączenie ich w  granice Osiedla 
Olechów- Janów, a także sugeruje zmianę nazwy Osiedla Nr 33.  
 
Pani Anna Patura dodała, że taka potrzeba korekt dotyczy nie tylko Osiedla nr 33, takie głosy 
dochodzą także z innych osiedli m.in. na osiedlu Julianów-Marysin-Rogi. Podczas konsultacji 
społecznych takie korekty będą wprowadzane, jednak wymaga to konsultacji z Łódzkim Ośrodkiem 
Geodezji oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich, każda z tych zmian może mieć wpływ na okręgi 
wyborcze.  
 
Pani Anna Patura ponownie powróciła do omawiania zapisów rozdziału 4 statutu, odczytała zapisy                
§ 26 ust. 1, i zaproponowała aby nie  tworzyć przykładowego  katalogu wydatków. 
Pani Urszula Onak – Mirowska  – potwierdziła, że tworzenie takiego katalogu w statucie może 
doprowadzić do tworzenia ograniczeń w decyzjach rad, lepsze są zapisy ogólne. 
 



Pani Ewa Świdzińska zaproponowała aby § 26 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Środki finansowe                           
z budżetu Miasta na działalność organów Osiedla przeznaczone są zgodnie z zakresem działań i zadań 
osiedla”. 
 
Ponadto poprosiła o informację, w jaki sposób można przekazać darowiznę na rzecz Osiedla. 
Biuro Aktywności Miejskiej po konsultacji z Wydziałem Prawnym zobowiązało się do przekazania 
takiej informacji. 
 
Pan Jerzy Dercz krótko omówił rozdział 5 statutu – Nadzór i kontrola. 
 
Pani Anna Patura poinformowała, że kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się jeszcze przed 
wakacjami, na posiedzeniu podsumujemy dotychczasowe zapisy statutu, które omawiane były na 
poprzednich posiedzeniach Zespołu.  
 
Na tym spotkanie zakończyło się.  


