Protokół nr XLVII/10
Sesji Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 18 marca 2010 r.

Sesja trwała od 12.00 do 13:30.
Na ogólna liczbę 37 radnych 2 radnych było nieobecnych (radny Tomasz
Hanczarek oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Piotr Kuczyński).

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jacek Ossowski – witam serdecznie
wszystkich na XLVII juŜ Sesji Rady Miejskiej Wrocławia.

I.
INFORMACJE
I
I PREZYDENTA MIASTA

KOMUNIKATY

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY

Przewodniczący Jacek Ossowski – pierwszy komunikat jest komunikatem
smutnym. Z przykrością zawiadamiam, iŜ zmarł radny III kadencji Rady Miejskiej
Pan Walter Wojciechowski. Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci.
Przypominam, Ŝe do końca kwietnia radni powinni złoŜyć oświadczenia
majątkowe. Karty tych oświadczeń moŜna otrzymać w sekretariacie Biura Rady
Miejskiej. Zostaną one równieŜ dostarczone Państwu na adresy mailowe
i w formie elektronicznej otrzymacie takŜe Państwo pismo informujące, na co
szczególnie powinniście Państwo zwrócić uwagę, tzn., jaka powinna być
zawartość oświadczenia majątkowego. Formularze musimy złoŜyć do końca
kwietnia.
Szanowni Państwo 25 marca, czyli dokładnie za tydzień w tej sali rozpocznie się
druga juŜ debata o Wrocławiu zatytułowana „Metro w metropolii” i dotyczyć
będzie
komunikacji
we
wrocławskim
obszarze
metropolitarnym.
Interdyscyplinarny dobór prelegentów i tematów daje niemal pewność, Ŝe
spotkanie będzie ciekawe i na wysokim poziomie merytorycznym. Mamy
zapowiedzianych bardzo wielu gości, bardzo wybitnych fachowców z wielu
dziedzin związanych z komunikacją. To jest taki temat dotyczący przyszłości
w związku z tym bardzo interesujący i patrzący na nasze miasto jako na
metropolię. Bardzo zachęcam Państwa, aby pojawić się tutaj za tydzień
w czwartek o 15:30 i uczestniczyć w tym spotkaniu.
Skorzystam, Ŝe dzisiaj sesja będzie nieco krótsza i mamy chwilę, Ŝeby
porozmawiać o naszych planach na przyszłość i poinformuję Państwa, Ŝe
w dniach od 27 do 29 maja będą trwały we Wrocławiu obchody XX-tej rocznicy
pierwszych wyborów samorządowych w powojennej Polsce. Program jest wciąŜ
dopracowywany, ale mogę Państwu przekazać pewne juŜ ramowe informacje
dotyczące tych obchodów po to, aby zachęcić Państwa do uczestnictwa w tych
obchodach. Czwartek 27 maja będzie dniem poświęconym radnym Rady
Miejskiej. Wszyscy radni wszystkich kadencji, a jest to juŜ około 300 osób, bo
pierwsze trzy kadencje to było 70 radnych, spotkają się w Kościele Św. ElŜbiety
o godz. 17:00, następnie przejdziemy do Ratusza przez Rynek – towarzyszyć
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nam będzie Bractwo Kurkowe strzelając niezbyt głośno, o co prosiłem –
następnie otworzymy przed Ratuszem wystawę ksiąŜki dotyczącej XX - lecia
samorządu we Wrocławiu. Na schodach Ratusza zrobimy sobie zdjęcie,
wejdziemy do Ratusza i w Sali Rycerskiej odbędzie się krótka sesja naszej rady
w obecnym składzie, na której podejmiemy uchwałę okolicznościową związaną
z XX – leciem, a następnie spotkamy się ze wszystkimi radnymi wszystkich
kadencji i będziemy wspominali i rozmawiali na ten temat. To spotkanie potrwa
mam nadzieję długo, tak długo jak radni uznają za stosowne spędzać czas w Sali
Rycerskiej. Piątek 28 maja będzie dniem konferencji. Będzie to konferencja,
która odbędzie się na Wydziale Prawa – przenosimy ją tam ze względu na bardzo
duŜe zainteresowanie. Początkowo planowaliśmy tę konferencję zrobić w tej sali,
ale tutaj mogłoby w niej uczestniczyć zaledwie 100 osób a zainteresowanie jest
tak duŜe, Ŝe w tej chwili juŜ mamy zgłoszeń na poziomie około 400 osób. Będzie
to konferencja, która będzie trwała od godziny 10 do godziny 16. Będą
wykładowcy bardzo znaczni, bardzo waŜni, twórcy reformy samorządowej,
najwaŜniejsze osoby w kraju, które mają największy dorobek w tej materii,
wybitni prawnicy, będzie bardzo duŜo ciekawych referatów. Serdecznie na tę
konferencję takŜe zapraszam. Po konferencji o godzinie 20:00 będziemy
obdarowani przez Operę Wrocławską, która gra specjalnie dla samorządu, czyli
dla nas, dla Pana Prezydenta. Przedstawi wybór najpiękniejszych pieśni i arii
z polskich oper. Tytuł tego przedstawienia będzie „ Mieć w miłości kraj ojczysty”
to jest cytat ze „Strasznego Dworu”. Podtytuł będzie „Halka/Straszny Dwór”
i będzie to pokaz najpiękniejszych arii z tych dwóch oper w Operze od godz. 20
do godz. 21. około godz. 21:15 wsiądziemy w tramwaje, które będą podstawione
pod Operą Wrocławską i pojedziemy do Hali Stulecia i tam odbędzie się specjalny
jubileuszowy pokaz fontanny, który będzie przygotowany na XX – lecia
samorządu. Ostatni dzień obchodów 29 maja będzie poświęcony w szczególności
mieszkańcom, będzie on polegał na tym, Ŝe od godz. 10 będą dni otwarte
samorządu tak jak to było w ubiegłym roku, a jednocześnie na Rynku będzie się
odbywał całodzienny koncert, gdzie w godzinach przedpołudniowych do godzin
wieczornych będą prezentowane zespoły szkolne, zespoły związane z ośrodkami
kultury, zespoły związane z mniejszościami narodowymi, np. będzie zespół
bułgarski, romski, grecki, niemiecki. Wszystkie te mniejszości, jakie są we
Wrocławiu będą mogły się zaprezentować, będą mogły się zaprezentować
wszystkie szkoły, chóry i inne zespoły związane z ośrodkami kultury.
Zamknięciem tej części wieczornej będzie występ chóru Rady Miejskiej, który
zaprezentuje jedna piękna pieśń, która na tę okoliczność została specjalnie
napisana, a znakomity tekst napisał nasz kolega Jurek Skoczylas za co jesteśmy
mu ogromnie wdzięczni. Tekst będzie wraŜał bardzo duŜy optymizm i miłość do
naszego miasta. Zaśpiewamy to wraz z mieszkańcami, poniewaŜ wszyscy obecni
na Rynku otrzymają tekst i będziemy ćwiczyć go i razem wykonamy. Oczywiście
inicjatorem tego wszystkiego będzie chór Rady Miejskiej. Śpiewamy myślę, Ŝe
około godziny 20. Ostatnim elementem tych występów w Rynku będzie występ
Lecha Janerki, który o godzinie 22 zakończy obchody XX – lecia. Bardzo
serdecznie zachęcam Państwa do uczestnictwa. Oczywiście mogą jeszcze zajść
kosmetyczne zmiany, ale ramowy program wygląda tak jak pozwoliłem sobie to
przedstawić.

II. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ZMIANY PORZĄDKU OBRAD
Wniosków nie było.
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Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

III. INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Przewodniczący Jacek Ossowski – zgodnie z informacją otrzymaną od Prezydenta
Wrocławia udzielono odpowiedzi na wniesione interpelacje i zapytania
następujących radnych:
Jana Chmielewskiego w sprawach:
- braku skutecznej reakcji na pękający sufit w lokalu przy ul. Wysokiej 3/9
- zapewnienia przez MPK rezerwy autobusowej, w związku z planowanymi
remontami dróg w latach 2010 - 2012 we Wrocławiu i konieczności
wyznaczenia objazdów
- uzupełnienia pokrywy studzienki zamontowanej przy krawęŜniku ulicy
Grabiszyńskiej tuŜ za wiaduktem kolejowym przy wjeździe na ulicę
Manganową
- zagospodarowania wnętrza podwórzowego znajdującego się w kwartale ulicy
Oławskiej, Łaciarskiej, św. Marii Magdaleny i Szewskiej
Tomasza Stanko w sprawach:
- moŜliwości udostępnienia starej remizy straŜackiej przy ul. Chińskiej 5a dla
stowarzyszenia „Widnokrąg” oraz Rady Osiedla
- pilnej naprawy i generalnego remontu mocno uszkodzonej nawierzchni ulicy
Czekoladowej
- naprawy uszkodzonej nawierzchni i przyspieszenia terminu generalnego
remontu ulicy Kutrzeby
- stanu budowy i podłączenia kanalizacji na osiedlu Jagodno
Witolda Kuźnika w sprawach:
- odpadów azbestowych we Wrocławiu
- lokali gminnych wynajmowanych Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej
we Wrocławiu w roku 2009
- budowy Narodowego Forum Muzyki
- obwodnicy Leśnicy
- ogrzewania w tramwajach linii 10 i 22
- liczby etatów oraz średniej płacy w niektórych spółkach i instytucjach Gminy
Wrocław
- Instytutu Zdrowia Publicznego – Wrocławskiego Centrum Zdrowia
- zaległości w czynszach za lokale uŜytkowe naleŜące do Gminy Wrocław
- zaległości w czynszach za lokale mieszkalne naleŜące do Gminy Wrocław
Marka Ignora w sprawach:
- kondycji małej przedsiębiorczości oraz wspierania Małych i Średnich
Przedsiębiorców przez miasto Wrocław
- bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Wrocław
Roberta Apiecionka w sprawie:
- likwidacji garaŜy przy ul. Mosbacha 13a
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Jarosława Krauze w sprawie:
- ograniczenia prędkości pojazdów na ulicy Lutyckiej

DO BIURA RADY MIEJSKIEJ
NASTĘPUJĄCYCH RADNYCH:

WPŁYNĘŁY

INTERPELACJE

I

ZAPYTANIA

Jarosława Krauze w sprawie:
- remontu kamienicy przy ul. Bocznej 12
Jana Chmielewskiego w sprawach:
- monitoringu opłat za taksówki we Wrocławiu
- moŜliwości powstania chodnika wzdłuŜ ogrodzenia Wrocławskiego Parku
Technologicznego przy ul. Muchoborskiej we Wrocławiu
- wysyłania upomnień przez Urząd Miejski Wrocławia przed skierowaniem
wezwań do zapłaty
Piotra Babiarza w sprawie:
- przedstawienia wykazu szkół podlegających Gminie Wrocław, które nie
posiadają patrona

Przewodniczący Jacek Ossowski – czy mają Państwo uwagi do udzielonych
odpowiedzi?
Radna Renata Granowska – Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo radni.
W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałabym złoŜyć interpelację
w sprawie informacji, o którą prosiliśmy juŜ dwa razy, zgłaszaliśmy wnioski do
protokołu. Chcieliśmy, aby na kaŜdej sesji pan Prezydent przedstawiał nam
informację dotyczącą postępu budowy stadionu oraz inwestycji związanych
z Euro 2012. Nasze wnioski niestety zostały potraktowane bez echa. Nie mamy
Ŝadnej informacji. Minęły juŜ dwie sesje. Czekaliśmy jeszcze w punkcie
„Informacje i komunikaty Prezydenta Miasta.” Niestety takiej informacji nie ma
i tym razem posługując się narzędziem statutowym, jakim jest interpelacja, bo
mamy prawo do tego, zgłaszam się w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej
o udzielanie dokładnej, rzetelnej i prawdziwej oraz cyklicznej informacji na temat
postępu prac przy budowie stadionu na Maślicach oraz innych inwestycji
związanych z Euro 2012. Informacji prosimy udzielać na kaŜdej kolejnej sesji
w punkcie „Informacje i komunikaty Prezydenta Miasta”, poniewaŜ uwaŜamy, ze
tu jest na to miejsce i czas. Taka cykliczna informacja słuŜyć ma
transparentności działań Miasta w przygotowaniach do Euro 2012. na ręce Pana
Przewodniczącego taką interpelację składamy.

IV.
DYSKUSJA
W SPRAWACH:

I

GŁOSOWANIE

NAD

PROJEKTAMI

UCHWAŁ

1. ZMIANY UCHWAŁY NR XLIII/1321/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
W SPRAWIE BUDśETU MIASTA NA 2010 ROK – DRUK NR 1458/10
Skarbnik Miasta Marcin Urban – Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci,
Wysoka Rado. Kolejne zmiany do budŜetu na 2010 rok. Ostatecznie po
4

autopoprawce, którą szczegółowo prezentowałem na komisjach te dochody
zostają zwiększone o ponad 3,7 mln. Jednocześnie po stronie wydatkowej ta
sama kwota. Deficyt pozostaje na niezmienionym poziomie. Dobra informacja.
OtóŜ otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa, Ŝe otrzymamy większe środki na
wrocławską oświatę o ponad milion zł. To wynika z ostatecznej kalkulacji
związanej z ilością uczniów w naszych szkołach jak równieŜ ilością nauczycieli
w określonych grupach, przedziałach, jeśli chodzi o stopnie nauczycielskie.
Drugie zadanie 954 tys. – w tym tylko 100 tys. środków miejskich, pozostałe
środki z mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego
i norweskiego przekazane przez Ministra Kultury. Pieśni z tego oratorium zostaną
wykonane przy okazji otwarcia 6 maja synagogi po remoncie. Kolejne zadania –
pamiętacie Państwo, co roku pod koniec ostatniej sesji przygotowujemy listę tzw.
wydatków niewygasających. Część z nich naturalnie w trakcie roku zostaje
włączona do bieŜącego budŜetu. To przykłady zadań, które w tej chwili
proponujemy ująć w budŜecie roku 2010 – kwota 2,772 mln zł. 250 tys.
chcielibyśmy zaproponować na przeprowadzenie wstępnych prac projektowych
związanych z budową pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego. 120 tys. zł
w ramach obchodów Święta Wrocławia chcielibyśmy przeznaczyć na wydarzenie
muzyczne „Mój intymny świat”, które zrealizowane zostanie przez wychowanków
MłodzieŜowego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja. W ramach przesunięć
budŜetowych chcielibyśmy prosić o przesunięcie 3 mln zł ze środków, które do
niedawna były gromadzone w funduszu ochrony środowiska. W tej chwili są one
w specjalnej puli środków juŜ w samym budŜecie i z tej kwoty chcemy prosić
o przekazanie środków na rozbudowę Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli – Ogrody doświadczeń na Stabłowicach, czyli kompleks Pracze. Ma
tam powstać kompleks, w którym nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia
z młodzieŜą juŜ bardziej praktycznie, będą mogli przeprowadzać doświadczenia
związane z naukami wiązanymi z ochroną środowiska, czyli fizyka, chemia,
biologia. To jest program dodatkowy. Poza tym Na Grobli powstaje Park
Naukowy. Mamy dobrą informację: Zarząd Województwa podjął decyzję
o przyznaniu środków na projekt rewitalizacji obszaru wsparcia Przedmieście
Odrzańskie. Ponad 16 projektów, wiele inwestycji, remont m.in. I LO na
Poniatowskiego. Chcielibyśmy dostosować harmonogramy, ale Ŝeby to zrobić
musimy podjąć decyzję o odpowiednich przeniesieniach. Tak się składa, Ŝe
brakuje środków na zadania związane z infrastrukturą drogową wokół stadionu
i te zadania teŜ są finansowane środkami europejskimi. Harmonogramy tam teŜ
trzeba doprowadzić tak, aby podpisać juŜ ostatecznie umowy o dofinansowanie
z Marszałkiem. Bardzo dziękuję i proszę o przyjęcie.
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – opinia pozytywna
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej –opinia pozytywna
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – opinia pozytywna
Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – nie zgłasza uwag
- Komisja BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna
Prowadzący zarządził
nr 1458/10.

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 25 , przeciw 0, wstrzymało się 3 radnych.
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W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1414/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIII/1321/09 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budŜetu Miasta
na 2010 rok została przyjęta i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.

2. SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD, SPOSOBU I TRYBU UMARZANIA,
ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY SPŁATY NALEśNOŚCI
PIENIĘśNYCH
MAJĄCYCH
CHARAKTER
CYWILNOPRAWNY
PRZYPADAJĄCYCH
GMINIE
WROCŁAW
LUB
JEJ
JEDNOSTKOM
PODLEGŁYM
ORAZ
WSKAZANIA
ORGANU
I
OSÓB
DO
TEGO
UPRAWNIONYCH – DRUK NR 1454/10
Skarbnik Miasta Marcin Urban – Szanowni Państwo, bardzo krótko. Zmieniła się
ustawa o finansach publicznych. Zawęził się obszar regulacji w uchwale, która
obowiązywała stąd ta nowa uchwała odnosząca się wyłącznie do zobowiązań
o charakterze cywilno-prawnym. Te rozwiązania, które są tu przyjęte to nie są
nowe rozwiązania, jest to powtórzenie procedury, która dotychczas obowiązywała
przy umarzaniu, odraczaniu, czy teŜ rozkładaniu na raty spłat. To głównie
dotyczy Zarządu Zasobu Komunalnego. Tam mieszkańcy w przypadkach, kiedy
mają zaległości mogą z tej szansy skorzystać. Bardzo dziękuję.
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – opinia pozytywna
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – opinia pozytywna
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – opinia pozytywna
Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Czesław Palczak: Komisja
Statutowa zgłosiła kilka uwag. W § 5 ust. 1, pkt. 1 uchwały po słowie
"narkomanią" naleŜy dodać przecinek. Natomiast ogólnie komisja stwierdza, Ŝe
uchwała jest napisana bardzo skomplikowanym i mało zrozumiałym językiem. Ze
względu na to, Ŝe czasu jest niewiele komisja nie zgłosiła zasadniczych uwag, ale
prosi jednak na przyszłość, aby uchwały były pisane językiem bardziej
zrozumiałym, zgodnie z zasadami przyjętymi przez prawodawstwo jak
i z językiem polskim.
- Komisja BudŜetu i Finansów – opinia pozytywna
- Komisja Inicjatyw Gospodarczych – opinia pozytywna
Prowadzący zarządził
nr 1458/10.

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 30, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych.

W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
naleŜności
pienięŜnych
mających
charakter
cywilnoprawny
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przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz
wskazania organu i osób do tego uprawnionych została przyjęta
i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

3. NADANIA STATUTU MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU – DRUK
NR 1450/10
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Michał Janicki – Panie
Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Projekt uchwały zawierający
projekt statutu Muzeum Architektury to wynik zmian, które juŜ dokonały się
w znowelizowanym statucie kilka miesięcy temu. To co dzieje się teraz, to
nadanie nowego statutu co ma spowodować sprawność posługiwania się tym
narzędziem. JeŜeli chodzi o zmiany, które w nim następują, to są to zmiany
wynikające ze zmiany stanu prawnego, zmiany nomenklaturowe a zatem Ŝadnej
istotnej przebudowy jego konstrukcji nie przewidujemy. Dziękuję.
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – opinia pozytywna
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – Przewodnicząca Klubu Barbara
Zdrojewska – Będziemy głosować zgodnie z opinią Komisji Statutowej. Prosimy
o uwzględnienie tych poprawek. Będziemy głosowali za uwzględnieniem tych
zmian proponowanych przez Komisję Statutową.
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Przewodniczący Klubu Piotr Babiarz –
Klub Prawa i Sprawiedliwości opiniuje pozytywnie uchwałę przy załoŜeniu, Ŝe
będą uwzględnione wszystkie uwagi Komisji Statutowej.
Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Czesław Palczak – Komisja
Statutowa zaprosiła przedstawiciela wnioskodawcę na posiedzenie komisji.
Odbyła się dosyć oŜywiona dyskusja. Komisja przedstawiła zmiany w ilości około
jednej strony A4. Zwracam się z prośbą o przyjęcie zmian proponowanych przez
komisję.
- Komisja Kultury i Nauki – opinia pozytywna
Radna Barbara Zdrojewska – Chciałam tylko zwrócić uwagę, Ŝe w trakcie
omawiania uchwały na Komisji Kultury pan Dyrektor Broda nie poinformował
komisji, Ŝe są uwagi Komisji Statutowej. Dziękuję.
Radna Renata Granowska – Ja to powiem troszeczkę prościej niŜ Komisja
Statutowa. Pan Dyrektor powiedział, Ŝe ma to być narzędzie, które ma słuŜyć do
posługiwania się. Ja rozumiem ten statut, ale jeŜeli chodzi o poprawność
redakcyjną i o taką elegancję, moŜe to nie dla wszystkich jest waŜne, my jednak
tworzymy prawo miejscowe, które jest czytane przez wrocławian i te uwagi
Komisji Statutowej są bardzo istotne i pod względem redakcyjnym i pod
względem zrozumienia statutu dla mieszkańca. Argumenty, których uŜył Pan
Dyrektor na komisji, Ŝe będzie to trwało jeszcze cztery miesiące, poniewaŜ
jeszcze jakieś konsultacje z ministerstwem były robione nie do końca do mnie
przemawiają dlatego, Ŝe wydaje mi się, Ŝe takie zmiany moŜe nie będą wymagać
zgody, a nawet jeŜeli to czasem warto poczekać, Ŝeby to prawo było najlepsze
takŜe pod względem jakości.
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Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Michał Janicki – Szanowni Państwo.
Statut, który stanowi załącznik do projektu uchwały był oczywiście wzorowany na
istniejących juŜ statutach innych jednostek, innych instytucji. Jego treść była
uzgadniana z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i był przygotowywany
w najlepszej wierze w trosce o jego jakość i faktem jest, Ŝe spowoduje przyjęcie
tych uwag w postaci autopoprawki kolejne złoŜenie tej procedury. Niemniej
jednak, w trosce o jakość dokumentu i uwzględniając te zgłaszane uwagi
przyjmujemy to jako poprawkę.
Prowadzący zarządził głosowanie
nr 1458/10 wraz z poprawkami.

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 31, przeciw 0, wstrzymał się 1 radny.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1416/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum
Architektury we Wrocławiu została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.

4.
UCHWALENIA
GMINNEGO
PROGRAMU
PROFILAKTYKI
I
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA WROCŁAWIA NA ROK
2010 – DRUK NR 1455/10
Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Dominik Golema – Panie
Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Co roku przyjmujecie
Państwo programy dotyczące przeciwdziałania naduŜyciom alkoholowym.
podobnie dzieje się w tym roku. Program zawierający kierunki działań
przewidziane do realizacji w tym roku jak i do momentu przyjęcia kolejnego
programu, czyli pewnie do pierwszych tygodni kolejnego roku. Tym razem łączy
w sobie dwa obszary problemowe czyli profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Połączenie tych dwóch programów
w jeden jest wynikiem obserwacji, te dwa zjawiska bardzo często dotyczą tych
samych grup osób, a zatem połączenie wysiłków i działań w jednym programie
wydaje się być jak najbardziej zasadne. Kwoty na realizacje tych zadań
w ubiegłych latach oscylowały pomiędzy 9 a 11 mln zł. W ubiegłym roku kwota
pochodząca bezpośrednio ze sprzedaŜy alkoholu na terenie Wrocławia zasilająca
ten program wzrosła do poziomu ok. 14 mln i na tym poziomie szacujemy, ze
będzie to wyglądało w tym roku. Oczywiście w odniesieniu do wszystkich
programów profilaktycznych a w przewaŜającej mierze program, który
przedstawiamy Państwu jako załącznik do uchwały jest programem
profilaktycznym i informacyjnym. Niezwykle trudno jest ocenić ich efektywność,
poniewaŜ nie mamy próbki drugiej społeczności Wrocławia, w której nie
stosujemy tego typu działań, a zatem niemoŜliwe jest zmierzenie, co by stało się
gdybyśmy nie prowadzili takich działań jak równieŜ i samo zjawisko naduŜywania
środków odurzających czy alkoholowych, czy narkotykowych zwłaszcza wśród
młodzieŜy i niestety coraz częściej dzieci teŜ jest zjawiskiem mocno
postępującym obecnym nie tylko we Wrocławiu ale i w całej Polsce. MoŜna
powiedzieć, Ŝe w danych, którymi dysponujemy sytuacja we Wrocławiu nie róŜni
się na niekorzyść Wrocławia względem innych części kraju. W niektórych
przestrzeniach jest trochę lepiej. Działania, które kontynuujemy od wielu lat
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i które w postaci takiego programu jak ten który uchwalamy, np. w 2007 roku
program został nagrodzony jako wzorcowo opracowany i spełniający
wszechstronne działania profilaktyczne i terapeutyczne przez Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii. To nie powód do zachłyśnięcia się i takiego poczęcia
na laurach. Niemniej jednak jest dla nas wyrazem tego, Ŝe zasadne bardzo
wszechstronne przeciwdziałanie tym dwóm bardzo negatywnym zjawiskom i stąd
w przewaŜającej mierze to profilaktyka i informacja oraz rozwijanie działalności
sportowej i kulturalnej szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy to sieć około 140
placówek, czyli przedszkoli i szkół promujących zdrowie. To takŜe coraz to nowe
narzędzia, po które sięgamy, m.in. kampania społeczna dotycząca
przeciwdziałania przemocy, to równieŜ program resocjalizacji przez sztukę
i rozwój osobisty realizowany w zakładach karnych. To nadzór nad
wykonywaniem przez skazanych kary w postaci pracy społecznie uŜytecznej. to
wartość, która w ubiegłym roku osiągnęła przeszło 22 tys. odpracowanych godzin
i wiele innych działań. To wreszcie działania, które spotkały się z duŜym
zainteresowaniem wrocławskiej społeczności czyli "Wrocławianie na polanie", to
rozwijany stale program aktywności sportowej w postaci "basketmanii" czy
trenera osiedlowego. To równieŜ próba włączenia młodzieŜy w dyskusję, we
wspólną refleksję nad szkodliwością nad dramatem tego zjawiska w postaci
wrocławskiej burzy pomysłów, która oczywiście jest młodzieŜy nieco burzliwym,
natomiast jest dowodem na to, Ŝe próbujemy róŜnych środków komunikowania
społeczeństwu o tym problemie i zdecydowanie kierunek przyszły to
przenoszenie coraz bardziej punktu cięŜkości ze zwykłych kampanii
reklamacyjnych, chociaŜ informacja zwłaszcza pod adresem rodziców jest zawsze
nieodzowna i konieczna, ale przenoszenie w kierunku rozwijania aktywności czyli
alternatywnych form spędzania czasu po to Ŝeby przenosić koncentrację uwagi
zwłaszcza młodych ludzi na rozwijanie swoich talentów, a nie gubienie ich na
uleganie nałogom. Jako, Ŝe w swojej konstrukcji program nie zawiera jakichś
rewolucyjnych zmian w odniesieniu do lat poprzednich, to ta konsekwencja
w działaniu i stałe rozwijanie i doskonalenie tych narzędzi, które dotychczas
wypracowaliśmy, stąd w takiej postaci prosimy o przyjęcie go uchwałą.
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – opinia pozytywna
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – Radna Renata Granowska – Nasza
opinia nie jest pozytywna, aczkolwiek kaŜdy z nas będzie głosował, jak będzie
uwaŜał. Natomiast niepokoi nas fakt, Ŝe pomimo, iŜ od kilku lat ten program
ewoluuje, to fakt – natomiast nie zmienia się na tyle, Ŝe pewne działania są
działaniami celowymi. Pan dyrektor przedstawiał co prawda róŜne programy, ale
nie mamy danych co do ilości dzieci objętych tymi programami. Nie mamy teŜ
zwrotnej informacji, co dzieje się z wynikami badań, które nam Państwo
przedstawiają. Z dotychczasowych informacji wynika, Ŝe wiek dziecka tej inicjacji
alkoholowej bardzo się obniŜa. Dzieci w wieku 12 lat piją nie tylko piwo ale
i wódkę - tak wykazują badania, które nam Państwo przedstawiają, wobec czego
prosilibyśmy o więcej kreatywności w tym programie, o więcej nakierowanie na
konkretne działania, faktyczne przekazywanie pieniędzy – tak jak wiem, Ŝe część
tych pieniędzy jest przekazywana do organizacji pozarządowych za pomocą
takiej formy jak ogłaszanie konkursów i uwaŜamy, Ŝe te pieniądze faktycznie
dobrze nadzorowane i dobrze wydawane trafiają do mieszkańców i do dzieci
i prosilibyśmy o taką informację, jak kreuje się ten podział środków na
wydawanie ich poprzez waśnie organizacje pozarządowe w tym celu, poniewaŜ to
Państwo nadają kierunek tym konkursom zadania. Z drugiej strony 43% to
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profilaktyka, 13% to informacja a reszta to interwencja. Naszym zdaniem te
proporcje powinny się troszkę zmienić. Ta profilaktyka powinna rosnąć
a interwencja maleć, natomiast jest tak niestety, Ŝe program wg danych nie
przynosi skutku, jaki powinien przynosić czyli to zjawisko bardziej się rozmnaŜa
niŜ maleje. Wobec czego Klub Platformy Obywatelskiej nie wyraŜa pozytywnej
opinii, a głosować będziemy zgodnie z własnym sumieniem. Dziękuję bardzo.
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – opinia pozytywna
Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – nie zgłasza uwag
- Komisja Kultury i Nauki – Przewodniczący Jerzy Skoczylas – Szanowni Państwo
Komisja na swoim posiedzeniu nie dywagowała nad samym kształtem uchwały
pozostawiając ją bez opinii, niemniej jednak w wyniku dyskusji zwróciłem się
w imieniu komisji do pana dyrektora stosownym pismem z prośbą o wyjaśnienie,
jakie konkretne działania w zakresie kultury są proponowane w tym programie
i konkretnie, jakie kwoty z tej puli będą przeznaczone na działania kulturalne
i około kulturalne. Z takim pismem się zwróciłem i w imieniu komisji o to proszę.
Dziękuję.
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych – radny Jan Chmielewski – ja
w imieniu komisji ale teŜ i własnym. Sięgnąłem po szersze materiały Polskiej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To jest agencja rządowa
i w materiałach oficjalnych tej agencji widać wyraźnie, Ŝe wpływy w stosunku do
strat są jak 1 do 4. Czyli mamy w którymś tam roku 7 mld z akcyzy państwo
otrzymało, a natomiast straty ocenia się między 25 a 35 mld zł. I to z roku na
rok o pewien procent się powiększa, proporcja pozostaje. Czyli problem
rzeczywiści istnieje. Wielokrotnie to sprawozdanie przeczytałem, poniewaŜ
okolica, gdzie mieszkam, jest taka, Ŝe kiedyś z informacji przedstawionych na
komisji wynikało, Ŝe kaŜda dzielnica ma swoje zagroŜenie. Polska Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyraźnie mówi, Ŝe te gminne programy
zwłaszcza w tych duŜych miastach powinny jeszcze bardziej specyficznie
dotyczyć problemów duŜych osiedli. KaŜde osiedle ma swoją specyfikę i inaczej
trzeba tam prowadzić oddziaływanie. Niemniej jednak samorząd działa nie
w próŜni. Są uchwały, jest deprawacja np. rodziny w mediach, jakiś taki styl
działania przeciw rodzinie. Szkoła zbyt mało współpracuje z rodziną. Takie jest
moje zdanie. Trudno mówić szkole o wychowaniu do wartości a jednocześnie jak
tu się podkreśla bez ukształtowania w tych dokumentach Polskiej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czytamy, Ŝe bez ukształtowania
pewnego systemu wartości nic nie osiągniemy. Są pewne zaprzeczenia. Mówi się,
Ŝe trzeba bardzo mocno pracować z rodziną, od samego początku tłumaczyć
rodzinom, jak tylko dziecko wchodzi do szkoły, czym jest alkohol. Po to są
odpowiednie słuŜby, pedagog, psycholog, by z tymi rodzinami wydajnie
pracować. JeŜeli nic nie będziemy robić, to w tej populacji widzimy, Ŝe problem
rośnie lawinowo, a my reagujemy liniowo. Będziemy mieli problemy społeczne,
bo demografia jest taka jaka jest i wynika, Ŝe z takim społeczeństwem jakie
ukształtujemy będziemy po prostu funkcjonować. Mam uprzejmą prośbę.
Niedługo będziemy pewnie pracować nad nową strategią rozwiązywania
problemów alkoholowych. Te lata sprawozdań dowodzą, Ŝe ten problem się
uwypukla. Wrocław nie jest najgorszym miastem, ale problem jest i trzeba jak
najwięcej młodzieŜy wyrwać do zajęć pozalekcyjnych. Musi być mniej biurokracji
w urzędzie dla współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nawet moŜna
powiedzieć trzeba moŜe jakieś wzorce współpracy przygotować, Ŝeby tym, którzy
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chcą zajmować się młodzieŜą nie stwarzać sztucznych barier. Oczywiście muszą
być moderatorzy, musza być osoby odpowiedzialne za to, ale wolontariat teŜ
musi mieć szansę współdziałania i jakiegoś funkcjonowania bo inaczej niewiele
osiągniemy. Ten program "2+3 i więcej" JeŜeli do nich dotrą pewne moŜliwości
musimy lansować jako program dla rodzin niepatologicznych. Często rodziny są
na takim balansie – juŜ jest dobrze, ale za chwilę moŜe być źle. MoŜliwość
skorzystania z wyjść rodziny czy waśnie z komunikacji, to oni być moŜe zmienią
swój styl Ŝycia. To jest waśnie szansa, abyśmy wiele osób odzyskali. Nadchodzi
taki czas, Ŝe musimy walczyć od szkoły a nawet od przedszkola o kaŜde dziecko.
Badania za cięŜkie pieniądze robione wykazują, jak wiele matek pije
w samotności. Te dane są tragedią dla Polski, ale one takŜe dotyczą naszego
miasta. Jest taka rekomendacja do rekomendowania i finansowania tych
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
gdzie Polska Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych świetnie pewne
rzeczy przedstawia. Tylko to trzeba przełoŜyć juŜ na praktykę. Dziękuję.
Radna Barbara Zdrojewska – Nie do końca zrozumiałam, co radny Chmielewski
miał na myśli, mówiąc, Ŝe matki Polki piją w samotności. Myślę, Ŝe....Chciałam
zwrócić uwagę, Ŝe nie tylko matki piją ale ojcowie teŜ. Myślę, Ŝe gdybyśmy
zbadali to ojcowie jednak więcej piją niŜ matki. Cieszę się natomiast, Ŝe pan
radny podzielił te wątpliwości, które zgłaszał i dyskutował na posiedzeniu nasz
klub. Od początku, kiedy jestem radną, czyli juŜ od 8 lat, jest to juŜ kolejne moje
sprawozdanie, chyba 7 z kolei, którego wysłuchuję. Zawsze padają dosyć
podobne uwagi i dziwię się, Ŝe urząd nie wyciąga z nich wniosków. Te programy
sprawiają wraŜenie takich powtarzanych co roku, kopiowanych jakby, troszeczkę
nowych rzeczy się dodaje. Panie Dyrektorze, nie chodzi o to aby krytykować, bo
ja rozumiem, Ŝe urząd się stara, ale prosimy o więcej kreatywności w tych
programach, o dostosowanie tych działań do narastającego problemu. Zgadzam
się takŜe, Ŝe we Wrocławiu nie jest najgorzej. Renata Granowska przejrzała takie
programy z innych miast i są one dosyć podobne do naszego. Zwracam się o to,
Ŝeby ta strategia poszła troszkę w innym kierunku. Dodatkowa rzecz dotycząca
kultury: mówię o tym od roku. Te programy wyciągania młodych ludzi z nałogu
poprzez kulturę, zachęcanie młodych ludzi do uczestnictwa zwłaszcza w kulturze
i za kaŜdym razem słyszę kiwanie głową, a później jak pytam Dyrektora Brodę to
nikt się nie zwraca do Wydziału Kultury o tego typu pomoc w organizacji tego.
Nie wiem, moŜe ogłośmy konkursy na granty. Takie są moje uwagi. dziękuję.
Radny Szymon Hotała – Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka
Rado. Ja ten program odczytuje jako ramowy i zawsze dobrze wiedzieć, jak te
ramy jakoś potem są wypełniane konkretnymi działaniami wykonawczymi. Taka
sprawozdawczość byłaby tutaj wskazana, ale moŜe bardziej szczegółowa,
z wykonania, z innowacji w wykonaniu niŜ taka bardzo szczegółowa analiza
programu. Mam pytanie, co do samego wykonania nie projektu: jak Państwo
próbują informować młodzieŜ o szkodliwości tzw. dopalaczy w sytuacji takiej,
kiedy prawo dopuszcza właśnie stosowanie tych środków. Wiemy, Ŝe producenci
stale zmieniają skład ciągle są legalni. Czy istnieją moŜliwości, Ŝeby jakoś mocno
kampanijnie uderzać w te produkty i czy Państwo planują się wpisać moŜe nie
w jakieś ogólnopolskie informacje o dopalaczach tylko samodzielnie podjąć ten
temat. Mam wraŜenie, Ŝe duŜo osób moŜe nam odpłynąć w kierunku tych
legalnych dopalaczy, z akceptacją rodziców w dodatku, bo skoro to jest legalne,
to moŜna to brać do woli.
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Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Dominik Golema –
Szanowni Państwo. W pierwszej kolejności dziękuję za te uwagi. MoŜe zacznę od
ostatniego pytania. Jeśli chodzi o włączenie się w walkę z uŜywaniem dopalaczy
i innych środków bądź w ogóle zachowań ryzykownych podejmowanych przez
młodzieŜ, to nie tylko alkoholizm, to nikotynizm, to uzaleŜnienia, od internetu,
telemania, prostytucja nieletnich, Ŝebractwo, to cała gama róŜnych innych
zachowań, które zdecydowanie bardzo negatywnie na rozwój dziecka wpływają.
Odrębnych programów oczywiście nie sposób kreować pod kątem kaŜdego z tych
zjawisk, tym bardziej, Ŝe później dojdziemy do wniosku, Ŝe naleŜy to wszystko
traktować wspólnie i łącznie. To co dzieje się na dzień dzisiejszy jest
jednocześnie odpowiedzią na kwestie podniesione przez pana radnego
Chmielewskiego, na działania prowadzone lokalnie na potrzeby tego czy innego
osiedla, czy części miasta czy parafii lub szkoły. Te działania nie są identyczne,
są prowadzone w sposób wyprofilowany właśnie w oparciu o sieci szkół,
przedszkoli oraz świetlic i klubów środowiskowych i kaŜdy z działa w sposób
indywidualny. To tam rozwijane są zajęcia zarówno sportowe jak i kulturalne.
Stąd teŜ trudno jest dokładnie wyliczyć, co do złotówki, jaka kwota jest
przeznaczona bardziej na kulturę a jaka na sport, bo te zajęcia są łączone.
Przypomnę jeszcze, Ŝe sieć szkół i przedszkoli to przeszło 140 placówek, świetlic
środowiskowych 43 i 21 klubów środowiskowych. Ta liczba oczywiście dopóki ten
problem będzie istniał będzie niewystarczająca. JeŜeli chodzi o coraz
wcześniejszą inicjację alkoholową, to jak sami Państwo widzicie nie jest problem
tylko Wrocławia, to problem globalny. Społeczności krajów tzw. trzeciego świata
jedne z pierwszych spadków, które przyjmowały od świata cywilizowanego to
właśnie te nałogi w pierwszej kolejności przejmowały. Słabość istoty ludzkiej taką
ma naturę. Natomiast obniŜanie się wieku, to równieŜ taki efekt stylu Ŝycia
i słabnięcia więzi rodzinnych jak równieŜ coraz większa osiągalność. Alkohol jest
coraz tańszy i moŜna go kupić za niewielkie kieszonkowe. Wyjście naprzeciw
problemowi ma stanowić chociaŜby wspomniany przeze mnie program
„Wrocławianie na polanie”, stwarzanie coraz większej gamy moŜliwości spędzania
wspólnego czasu przez rodziny. Zdecydowanie program „ 2+3 i jeszcze więcej”
nie jest programem pomocowym pomimo, iŜ operacyjnie jest on zlokalizowany
właśnie w MOPSie. Jest on programem promującym rodzinę w ogóle. Jeśli chodzi
o informację dotyczącą kwot przeznaczanych na odbiorcę w tych obszarach
kultury jak i aktywności sportowej przekaŜemy Państwu, jak tylko szczegółowo
będzie to moŜliwe. Co do wolontariatu sportowego – staramy się jak najbardziej
wykorzystać tę okoliczność, która jest udziałem Wrocławia jako jednego czterech
miast goszczących Mistrzostwa Europy w Polsce za kilka lat to zawsze jest czas
takiego większego zainteresowania tematyką sportu, wtedy wszyscy stają się
specjalistami od sportu, ale chcemy wykorzystać to równieŜ w tym kierunku, aby
w połączeniu z pozostałymi miastami zarówno w Polsce jak i na Ukrainie budować
projekty rozwijające wolontariat sportowy stały. Wzorując się krajach
anglosaskich to chociaŜby w Wielkiej Brytanii wolontariat sportowy to ok. 700
tys. etatów. Taką wartość cięŜko będzie u nas osiągnąć, ale zmierzamy w tym
kierunku budując projekty nie tylko w oparciu o ten program, który dzisiaj
przedkładamy Państwu do uchwalenia ale w oparciu o wiele innych moŜliwości.
Dziękuję bardzo.
Radny Szymon Hotała – Panie Dyrektorze pozwolę sobie nie zgodzić się z takim
tokiem rozumowania, Ŝe temat dopalaczy jest tak „innym workiem”, Ŝe się tak
wyraŜę, jak prostytucja nieletnich, nikotynizm czy uzaleŜnienie od telewizji. Pan
powiedział, Ŝe to jest jakby inny gatunek problemu. Ja myślę, Ŝe on się jednak
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wpisuje w ten program i Ŝeby jednak pochylić się przy realizacji tej uchwały nad
tym problemem a nie wyodrębniać jako oddzielne zjawisko. Dziękuję.
Prowadzący zarządził
nr 1455/10.

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 26, przeciw 1, wstrzymało się 3 radnych.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1417/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wrocławia na rok 2010 została
przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

5.
PRZYSTĄPIENIA
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
OBSZARU
POŁOśONEGO
W REJONIE ULIC BOROWSKIEJ I KAMIENNEJ WE WROCŁAWIU – DRUK
NR 1452/10
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Jacek Barski – Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado. Przystąpienie do opracowania miejscowego planu
w południowej części miasta. Celem tego planu jest tak naprawdę ochrona
i zachowanie struktury przestrzennej osiedla, które zostało zaprojektowane
w większości na jednej desce kreślarskiej, w którym pojawiają się wnioski
o dogęszczenie zabudowy i w zasadzie głównym celem jest przeciwdziałanie
temu dogęszczeniu. Obszar planu to ok. 33, 5 ha. Plan oczywiście będzie zgodny
ze studium.
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – opinia pozytywna
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – opinia pozytywna
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – opinia pozytywna
Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – Przewodniczący Komisji radny Czesław Palczak: Komisja
Statutowa zgłosiła uwagę następującej treści: przedmiot uchwały winien
otrzymać brzmienie – „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego w rejonie ulic
Borowskiej, Kamiennej, Widnej oraz Al. Armii Krajowej we Wrocławiu”. Dziękuję.
- Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury – opinia pozytywna
- Komisja Infrastruktury Komunalnej – opinia pozytywna
- Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Jacek Barski – w tym przypadku
niestety nie mogę przyjąć tej uwagi. Biuro Rozwoju Wrocławia nadając nazwy
poszczególnym przystąpieniom stosuje pewną logikę. Dzisiaj nie moŜna
powiedzieć czy w najbliŜszym czasie podejmie się plany w takim, czy innym
sąsiedztwie ale w przyszłości jest to niewykluczone. MoŜe się pojawić taka
sytuacja, gdzie w obrocie znajdzie się kilka planów, gdzie w nazwie których
będzie się znajdowała ta sama ulica. Stąd przy nazywaniu planów pewnymi
ulicami, oczywiście jeŜeli nie jest to ten przypadek, który się wiąŜe
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z nazewnictwem opartym na studium. Jeśli odnosimy się do przestrzeni miejskiej
i do nazw ulic staramy się przewidywać, Ŝe w przyszłości jakaś nazwa będzie
potrzebna. Drugi komponent jest taki, Ŝe ja podejrzewam, Ŝe ta uwaga pojawia
się na takim tle, Ŝe oto mieszkańcy zainteresowani znalezieniem swojej ulicy czy
ona się znajduje w swoim obszarze, czy nie byłoby to łatwiejsze. Z naszych
obserwacji nie do końca tak jest. W momencie, kiedy jesteśmy w stałym
kontakcie z mieszkańcami, którzy przychodzą do Biura Rozwoju Wrocławia, Ŝeby
zasięgnąć informacji posługują się oni jedną lub dwiema ulicami z nazwy.
Z naszego doświadczenia wynika, Ŝe rozbudowanie duŜej ilości ulic w samym
tytule uchwały powoduje właśnie odwrotny skutek czyli dezinformację.
Rozumiem, Ŝe jeśli Pan Przewodniczący składałby to jako wniosek pod
głosowanie Państwa radnych, to oczywiście jest taka moŜliwość, ale w takim
przypadku miałbym ja z kolei uwagę do tego sformułowania, Ŝe mianowicie słowo
w oryginale, w którym mówimy w rejonie ulic Borowskiej i Kamiennej,
słownikowo wyraz rejon wiąŜe się z odniesieniem do jakiejś okolicy, obszaru
związanego, sąsiedniego czyli o jakichś związkach przestrzennych. W sytuacji,
gdyby Pan chciał stawiać to jako zmiany w tytule uchwały sugerowałbym, aby
słowo „rejon” zamienić na „ w granicach”, bo wtedy w istocie rzeczy odnosi się to
do konkretnego obszaru. To jest tylko sugestia do Państwa uwagi, której ja
niestety nie przyjmuję.
Przewodniczący Czesław Palczak w imieniu Komisji Statutowej – oczywiście jeśli
chodzi o rejon, to nie jest to Ŝaden problem i rzeczywiście lepiej by to brzmiało.
Natomiast mnie jest trudno zrozumieć, Ŝe określenie powierzchni przy pomocy
czterech linii jest mniej czytelne od określenia tej powierzchni przy pomocy
dwóch linii, bo zarówno ul. Borowska jak i Kamienna się tam przecinają, to jest
kąt i są określonej długości, więc jeśli mieszkaniec szuka jakiejś powierzchni i nie
ma określonej jej pozostałymi ulicami, to ma po prostu problem. Nie będę tego
zgłaszał, bo nie mam moŜliwości porozumienia się z komisją. Na to komisja
zwraca uwagę głównie dlatego, Ŝe to jest prawo miejscowe, którym posługują się
równieŜ mieszkańcy i jak mieszkaniec ma przestrzeń określoną czterema ulicami,
to jest mu duŜo łatwiej znaleźć niŜ szukać wzdłuŜ ulic. Mieszkaniec nie ma
dostępu do biblioteki projektów, w której moŜe sobie dowolnie szukać.
Poprzestanę na tym i pozostawiam decyzję Panu Dyrektorowi.
Prowadzący – bardzo dziękuję. Do określenia połoŜenia wystarczą dwie linie czyli
długość i szerokość.
Radna ElŜbieta Góralczyk – ja pozwolę sobie nie zgodzić się z Panem
Przewodniczącym. Do tej pory zawsze tak było, mamy przecieŜ wiele planów,
które mówią „ w rejonie ulicy” i jedna ulica jest wymieniona. W tym, przypadku
dlatego są dwie nazwy, bo ulica Borowska jest bardzo długa i Ŝeby przybliŜyć na
jakim to odcinku została dodana druga nazwa. JeŜeli chodzi o dostępność uchwał,
to wystarczy wejść na stronę Rady Miejskiej i tam są wszystkie uchwały,
wszystkie plany miejscowe jakie do tej pory zostały uchwalone. To nieprawda, Ŝe
nie ma dostępności, bo to jest na pierwszej stronie. Bardzo dziękuję.
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Jacek Barski – chciałem jeszcze
dodać, Ŝe kaŜda uchwała o przystąpieniu zawiera załącznik graficzny, w którym
są określone granice. Ten załącznik graficzny jest publikowany zarówno
w dzienniku Wojewody jak równieŜ, oprócz uchwał o których mówiła pani ElŜbieta
Góralczyk, na stronie miejskiej Wrocławia jest cały czas prowadzona,
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aktualizowana na bieŜąco po kaŜdej sesji informacja on-line, którą kaŜdy
obywatel moŜe uzyskać, gdzie są podane wszystkie mapy z granicami planu to
jest połączone z wyszukiwarką internetową, gdzie kaŜdy z nas moŜe wpisać
nazwę ulicy i automatycznie wyszukiwarka pokazuje czy w ogóle jest jakiś plan,
czy jest uchwalony, czy jest w opracowaniu.
Radny Czesław Palczak – moim zdaniem tytuł jest najwaŜniejszy. Zaczyna się od
tytułu, a dopiero później się szuka strony graficznej.
Prowadzący zarządził
nr 1452/10.

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 27, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1418/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru połoŜonego w rejonie ulic Borowskiej i Kamiennej we Wrocławiu
została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

6.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY BOLESŁAWA DROBNERA ORAZ
WYSPY SŁODOWEJ I WYSPY BIELARSKIEJ – DRUK NR 1271A/09
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Jacek Barski – proszę Państwa,
plan miejscowy w ścisłym centrum miasta. Na rysunku planu te czerwone plamy
to są przeznaczenia usługowe. Mamy tutaj fragment Odry przepływający przez
obszar objęty planem i duŜe obszary zieleni obejmujące wyspy. Głównym
projektantem planu jest mgr inŜ. arch. Paweł Cichoński. Powierzchnia planu to
ok. 11 ha. PrzewaŜające obszary są to tereny zieleni i wód natomiast głównym
celem wprowadzanych regulacji funkcjonalnych i przestrzennych jest moŜliwość
rozbudowania bazy hotelowej poniekąd związanej moŜe z mistrzostwami Euro
2012 ale nie tylko. W obszarze tym znajduje się Hotel Plaza i kilka parceli, które
mogą zostać w przyszłości zabudowane. Prezentowany projekt planu jest zgodny
ze studium. Do projektu wpłynęły dwie uwagi. Wnoszę o przyjęcie planu
z nieuwzględnieniem uwag złoŜonych w trakcie procedury opracowania planu
a zawartych w załączniku nr 3 do niniejszego planu.
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – opinia pozytywna
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – opinia pozytywna
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – opinia pozytywna
Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – bez uwag
- Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury – opinia pozytywna
- Komisja Infrastruktury Komunalnej – opinia pozytywna
- Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna
Prowadzący zarządził
nr 1471A/10.

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku
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Za głosowało 27, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1419/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława
Drobnera oraz Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej została przyjęta
i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

7.
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOśONEGO W REJONIE ULICY JEDNOŚCI
NARODOWEJ I BOLESŁAWA DROBNERA WE WROCŁAWIU – DRUK
NR 1453/10
Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Jacek Barski – proszę Państwa,
plan usytuowany po sąsiedzku w stosunku do tego, który Państwo przed chwilą
uchwalili. Jest to bardzo niewielki obszar. W istocie rzeczy jest to zmiana planu
obowiązującego. Ma ona na celu faktyczne umoŜliwienie realizacji tej inwestycji.
W pierwotnym obszarze linia zabudowy była projektowana znacznie płycej
w związku z konserwatorskimi wnioskami mającymi wtedy na celu uwidocznienie
elewacji kamienicy znajdującej się na naroŜniku, natomiast ze względu na
stosunki własnościowe i prawo budowlane niemoŜliwe było wypełnienie tego
naroŜnika. Jest to plan, który umoŜliwi zabudowę przeznaczenia pod
mieszkalnictwo i usługi opatrzony wszystkimi niezbędnymi wskaźnikami
dotyczącymi norm parkingowych i innych. Projekt jest zgodny ze studium. Nie
wpłynęły Ŝadne uwagi. Wnoszę o uchwalenie planu.
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – opinia pozytywna
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – opinia pozytywna
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – opinia pozytywna
Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – bez uwag
- Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury – opinia pozytywna
- Komisja Infrastruktury Komunalnej – opinia pozytywna
- Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna
Prowadzący
nr 1453/10

zarządził

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 29, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1420/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego w rejonie
ulicy Jedności Narodowej i Bolesława Drobnera we Wrocławiu została
przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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8.
WYDANIA OPINII O LOKALIZACJI KASYNA GRY NA TERENIE
WROCŁAWIA – DRUK NR 1448/10 (ul. Szybowcowa 23)
Przewodniczący Komisji Statutowej Czesław Palczak – Panie Przewodniczący,
Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Przedstawiam projekt uchwały
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia. Pismem
z dnia 18 lutego 2010 roku Klub Fair Play Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu zwróciła
się o zaopiniowanie lokalizacji kasyna gry przy ul. Szybowcowej 23 we
Wrocławiu. Zgodnie z art. 35 pkt. 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych uprawnienie Rady Miejskiej sprowadza się do wydania
opinii o lokalizacji ośrodka gier, kasyna gry, a więc do dokonania oceny
poprawnego miejsca prowadzenia w/w działalności. Jeśli Pan Przewodniczący
pozwoli i Pan Prezydent się zgodzi, to przedstawię opinię Prezydenta na ten
temat – „Z uwagi na fakt, iŜ miejsce to dotyczy lokalu połoŜonego przy
ul. Szybowcowej 23, dotyczy lokalu znajdującego się w centrum handlowogastronomicznym Kreator Klub, miejsce to cieszy się popularnością i jest
miejscem spotkań o charakterze rodzinnym, gdzie organizowane są imprezy
okolicznościowe jak komunie czy wesela, jak równieŜ spotkania bussinesowe
usytuowanie kasyna w wyŜej wymienionej lokalizacji nie wpisze się w charakter
prowadzonej tam działalności. Z uwagi na to negatywnie opiniuje się
zaproponowana lokalizację kasyna.
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – opinia negatywna
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – opinia negatywna
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – opinia negatywna
Opinie Komisji:
Komisja Statutowa – bez uwag
- Komisja Inicjatyw Gospodarczych – opinia negatywna
- Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – opinia negatywna
- Komisja ds. Osiedli – opinia negatywna
Prowadzący zarządził
nr 1448/10.

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 0, przeciw 29, wstrzymało się 4 radnych.
Rada Miejska wyraziła opinię negatywną.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1421/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji
kasyna gry na terenie Wrocławia została przyjęta i stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu.

9. STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEJ RADY OSIEDLA
PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE WIOLETTY PRUS – DRUK NR 1457/10
Przewodnicząca Komisji ds. Osiedli Mirosława Stachowiak – RóŜecka – Zgodnie ze
statutem po stwierdzeniu nieobecności radnego dłuŜszej niŜ 6 miesięcy
wygaszamy mandat radnego w tym przypadku było to 9 miesięcy, tak więc była
to potwierdzona, zweryfikowana nieobecność.
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Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – za wnioskiem Komisji
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – za wnioskiem Komisji
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – za wnioskiem Komisji
Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – bez uwag
Prowadzący zarządził
nr 1457/10.

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 31, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1422/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnej Rady Osiedla Przedmieście Oławskie Wioletty Prus
została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

10. ROZPATRZENIA WEZWANIA PANI [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA
INTERESU
PRAWNEGO
UCHWAŁĄ
W
SPRAWIE
UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
CZĘŚCI ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO KMINKOWA WE WROCŁAWIU –
DRUK NR 1449/10
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Tomasz Stanko –
wezwaniem tym podniesiono zarzut braku alternatywnych rozwiązań dla
wyznaczonego przebiegu drogi publicznej przez nieruchomość stanowiącą
własność wzywających, co wskazywałoby na zasadność zarzutu o naruszenie
interesu prawnego lub uprawnienia. W toku postępowania wyjaśniającego
Komisja poznała stanowisko Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego
Wrocławia, wskazujące na przeprowadzone analizy wariantów przebiegu drogi.
Stanowisko BRW wskazuje takŜe na dokonanie świadomego wyboru usytuowania
drogi przyjętego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako
zachowującego „zasadę sprawiedliwości społecznej” oraz „proporcji naruszeń
i nałoŜonych ograniczeń”. Ponadto ustalono, Ŝe w trakcie opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po etapie opiniowania,
przebieg przedmiotowej drogi został zmieniony na korzyść współwłaścicieli
nieruchomości składających wezwanie do usunięcia naruszenia interesu
prawnego, poprzez powiększenie – w granicach działki gruntu oznaczonej
geodezyjnie numerem 12/1, AM-4, obręb Lipa Piotrowska – powierzchni
przewidzianej dla realizacji innych funkcji. Niesłuszna jest zatem uwaga o braku
wprowadzenia zmian w projekcie planu dotyczących przedmiotowej sprawy.
Mając powyŜsze na uwadze komisja postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie
przedmiotowej skargi.
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – za wnioskiem Komisji
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – za wnioskiem Komisji
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – za wnioskiem Komisji
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Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – bez uwag
- Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – wypowiedziała się
- Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury – za wnioskiem Komisji
Radna Urszula Wanat – Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni
Państwo. PoniewaŜ otrzymałam maila w tej sprawie postanowiłam się przyjrzeć
bardzo szczegółowo problemowi i zapis, który przyszedł z Biura Rozwoju
Wrocławia dotyczący uwzględnienia w części uwagi mieszkańców wydaje się być
wystarczający, dlatego, Ŝe rzeczywiście ta droga musi przez jakieś tereny pójść.
Przebieg drogi został zmieniony na korzyść mieszkańców i tutaj, Ŝeby była jasna
sprawa, bo Państwo zdaje się są na sali, jest nieuwzględnienie Państwa skargi.
Daje to moŜliwość wystąpienia do Sądu Administracyjnego. Nie jest tak, Ŝe radni
się tym nie interesują. Było to bardzo szczegółowo omawiane na Komisji
Architektury i omawiane na Komisji Praworządności. Macie Państwo moŜliwość
zwrócić się do Sądu Administracyjnego.
Prowadzący zarządził
nr 1449/10.

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 29, przeciw 0, wstrzymało się 2 radnych.
Wezwanie nie zostało uwzględnione.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1423/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania
Pani [...] do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Kminkowa we
Wrocławiu została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.

11. ROZPATRZENIA WEZWANIA PANA [...] DO USUNIĘCIA NARUSZENIA
INTERESU PRAWNEGO UCHWAŁĄ W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR
XLIX/697/98
RADY
MIEJSKIEJ
WROCŁAWIA
Z DNIA 27 LUTEGO 1998 R. W SPRAWIE ZASAD GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY WROCŁAW –
DRUK NR 1451/10
Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Tomasz Stanko –
w wezwaniu zarzucono naruszenie prawa polegające „na podjęciu uchwały
XXXV/2339/05 w sprawie przekazania w zarządzanie jednoosobowe Prezydentowi
Wrocławia (...)”, co zdaniem Wzywającego doprowadziło do niewłaściwego
wyznaczania przez Prezydenta Wrocławia w drodze zarządzeń stref Miasta dla
stawek czynszowych za lokale uŜytkowe. W trakcie postępowania wyjaśniającego
ustalono, Ŝe wymieniona uchwała, to uchwała Nr XXXV/2339/05 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/697/98
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław. Na
mocy przepisu §1 (jedynego merytorycznego) wyŜej wymienionej uchwały
uchylony został §7 ust. 2a uchwały Nr XLIX/697/98 z dnia 27 lutego 1998 r.
o treści: „2a. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości,
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jeŜeli sprzedaŜ lub oddanie w uŜytkowanie wieczyste następuje na rzecz
organizacji poŜytku publicznego na cel prowadzonej działalności poŜytku
publicznego”, który to przepis był dodany na mocy §1 uchwały Nr XXXI/2277/04
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XLIX/697/98 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Wrocław. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe przepis ten w Ŝaden sposób nie
odnosi się do podnoszonych następnie zarzutów o niewłaściwe wyznaczanie przez
Prezydenta Wrocławia w drodze zarządzeń stref Miasta dla stawek czynszowych
za lokale uŜytkowe, trudno jest zatem mówić o naruszeniu interesu prawnego lub
uprawnienia, wskutek wydania uchwały Nr XXXV/2339/05 z dnia 17 marca 2005
r. JeŜeli zaś zdaniem Wzywającego zarządzenia Prezydenta Wrocławia są
niezgodne z prawem, winien on wszcząć w stosunku do nich postępowanie
skargowe na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Mając
powyŜsze na uwadze, Komisja postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie
przedmiotowego wezwania
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – za wnioskiem Komisji
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – za wnioskiem Komisji
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – za wnioskiem Komisji
Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – bez uwag
- Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – wypowiedziała się
- Komisja Infrastruktury Komunalnej – radny Rafał Czepil – Komisja
w przedmiotowej sprawie wypowiadała się juŜ w październiku zeszłego roku,
gdzie podnosiliśmy, Ŝe w merytorycznej sprawie powinny wypowiedzieć się
słuŜby Pana Prezydenta i tutaj po ich stronie powinno być rozwiązanie tej
sprawy. W tym momencie równieŜ przyjęliśmy taki wniosek, Ŝe powinny
wypowiedzieć się słuŜby Pana Prezydenta.
Prowadzący zarządził
nr 1451/10.

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 28, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych.
Wezwanie nie zostało uwzględnione.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1424/10 Rady Miejskiej [...] do
usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zmiany
uchwały Nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego
1998
r.
w
sprawie
zasad
gospodarowania
nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Wrocław została przyjęta i stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

12. ROZPATRZENIA SKARGI PANI [...] NA
MIEJSKIEJ WROCŁAWIA – DRUK NR 1456/10

KOMENDANTA

STRAśY

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Tomasz Stanko –
przedmiotem skargi są zarzuty nieprawidłowości w zakresie rozpatrywania skarg
Pani [...] na straŜników podległych Komendantowi. Ich przedmiotem były zarzuty
braku reakcji na jej zgłoszenia o naruszeniach ustawy – Prawo o ruchu
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drogowym, dotyczących zatrzymywania pojazdów na drodze publicznej oraz
rzekomej próby zatrzymania przez straŜnika. W toku postępowania
wyjaśniającego ustalono, Ŝe interwencje podejmowane są niezwłocznie po
zgłoszeniu ich potrzeby, ale – po pierwsze – nie oznacza to ich
natychmiastowości, a po wtóre – w większości interweniujący nie potwierdzili
zaistnienia nieprawidłowości zgłaszanych przez SkarŜącą. RównieŜ nie potwierdza
się zarzut próby zatrzymania SkarŜącej przez straŜnika – brak zresztą
jakichkolwiek dowodów na taki przebieg opisywanego zdarzenia. NaleŜy
podkreślić, Ŝe na wszystkie pisma SkarŜącej Komendant StraŜy Miejskiej
Wrocławia udzielał odpowiedzi pisemnej w terminie ustawowym, co oddala zarzut
bezczynności, względnie zarzut nieterminowego załatwiania spraw. W tym stanie
rzeczy skargę naleŜy uznać za bezzasadną. Mając powyŜsze na uwadze Komisja
postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Opinie Klubów:
- Klub Radnych Rafała Dutkiewicza – za wnioskiem Komisji
- Klub Radnych Platformy Obywatelskiej – za wnioskiem Komisji
- Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości – za wnioskiem Komisji
Opinie Komisji:
- Komisja Statutowa – bez uwag

Prowadzący zarządził
nr 1456/10.

głosowanie

w

sprawie

projektu

uchwały

na

druku

Za głosowało 29, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych.
Skarga nie została uwzględniona.
W wyniku głosowania uchwała Nr XLVII/1425/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
[...] na Komendanta StraŜy Miejskiej Wrocławia została przyjęta i
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
V. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU SESJI XLVI/10
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jacek Ossowski - czy ktoś z Państwa
ma uwagi do protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej?
Nie widzę.
Prowadzący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu sesji XLVI/10
Rady Miejskiej Wrocławia.
Za głosowało 29, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych.
W wyniku głosowania protokół z sesji XLVI/10 został przyjęty.

VI. WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
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Radna Wanda Ziembicka-Has – Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny
Panie Prezydencie, Wysoka Rado oraz Ci Państwo, którzy siedzą na sali oraz
internauci. Mam do Państwa ogromny apel. Od półtora roku trwa w Polsce akcja
„Kup indeks” dla dzieci od 6 do 16 roku Ŝycia. Chodzi o to aby kupując taki
indeks pomóc bardzo zdolnym dzieciom ze szkół podstawowych i liceów. Na
terenie miasta Wrocławia fundacja „Wiosna” podpisała umowę z kilkunastoma
szkołami wrocławskimi z których aŜ 60 dzieci wrocławskich czeka na wsparcie
materialne aby np. mieć dodatkowe zajęcia z matematyki czy zajęcia u logopedy.
Dzieci mają osobistych tutorów, tj. wspierających wolontariuszy, studentów
psychologii czy pedagogiki. Dzieci uczą się takŜe języka obcego, pięknie rysują,
biorą udział w artystycznych projektach w naszym mieście ale pochodzą z bardzo
biednych, ubogich, rozbitych rodzin. Niektóre dzieci mają teŜ psychiczne
i zdrowotne ale przypominam są bardzo zdolne i to jest przedmiotem tej
wiosennej akcji ogólnopolskiej, w którą zaangaŜowałam się osobiście wraz
z koleŜankami i kolegami radnymi z Klubu Rafała Dutkiewicza. Zakupiliśmy
2 indeksy. Dziewczynki mają na imię Agnieszka i Natalia. Kupując taki indeks
jesteśmy informowani jakie robią postępy, jakie ma problemy a z czym sobie juŜ
poradziło. Zachęcam zatem wszystkie Kluby i opcje polityczne aby zechciały
przemyśleć tą sprawę i zechciały ufundować ten indeks młodej zdolnej
wrocławiance czy wrocławianinowi. W internecie wpisując hasło „kup indeks”
otrzymamy wszystkie potrzebne informacje. Taki indeks kosztuje 250 zł. Proszę
pamiętać o waŜnych słowach Stanisława Wyspiańskiego, które padają chociaŜby
w ostatniej premierze w Teatrze Współczesnym przy ul. Rzeźniczej we
Wrocławiu, mam na myśli tutaj dramat „Akropolis”:” Idziesz przez świat i światu
dajesz kształt przez swoje czyny”.

Na tym zakończono obrady XLVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia.

Protokołowała:
Katarzyna Hubicka
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