UCHWAŁA NR XCII/2344/2014
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 16 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego
Warszawy
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju
miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2)) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W Statucie Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz.
Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i poz. 454, z 2013 r. poz. 2289 oraz z 2014 r. poz. 1706 i poz.
8307) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Bemowo stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318
oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249,
poz. 1826 i poz. 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st. Warszawy
i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w części
dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy, zasad
przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w Dzielnicy,
określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) użyte w § 25 oraz rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki
pomocnicze niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki
niższego rzędu w Dzielnicy”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.

3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
25) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
26) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
27) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
28) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
29) załącznik do Statutu Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Statucie Dzielnicy Białołęka miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Białołęka stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,

5)

6)
7)

8)

9)

c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
w § 11 uchyla się ust. 2;
w § 13:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st. Warszawy
i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w części
dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy, zasad
przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w Dzielnicy,
określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
w § 17:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) użyte w § 25 oraz rozdziale V w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „jednostki
pomocnicze niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki
niższego rzędu w Dzielnicy”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej

Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza

Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
25) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
26) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
27) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
28) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
29) załącznik do Statutu Dzielnicy Białołęka miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W Statucie Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Bielany stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:

- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym
gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st. Warszawy
i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w części
dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy, zasad
przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w Dzielnicy,
określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) użyte w § 25 oraz rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki
pomocnicze niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki
niższego rzędu w Dzielnicy”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się

do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6.Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
25) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
26) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
27) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
28) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
29) załącznik do Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W Statucie Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Mokotów stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;

2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st. Warszawy
i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w części
dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy, zasad
przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu

Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w Dzielnicy,
określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) użyte w § 25 oraz rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki
pomocnicze niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki
niższego rzędu w Dzielnicy”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7

dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku

następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
25) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
26) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
27) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
28) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
29) załącznik do Statutu Dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Statucie Dzielnicy Ochota miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Ochota stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st. Warszawy
i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w części
dotyczącej Dzielnicy,

e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy, zasad
przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w Dzielnicy,
określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) użyte w § 25 oraz rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki
pomocnicze niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy”

zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki
niższego rzędu w Dzielnicy”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;

6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
25) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
26) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
27) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika

Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
28) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
29) załącznik do Statutu Dzielnicy Ochota miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. W Statucie Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Praga Południe stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;";
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.

Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po

tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) użyte w § 25 oraz rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki
pomocnicze niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki
niższego rzędu w Dzielnicy”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 7 dni. O przyjęciu
lub odrzuceniu tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji
Przewodniczącego Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada
Dzielnicy podejmuje rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do

organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
25) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
26) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
27) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
28) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
29) załącznik do Statutu Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy
otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. W Statucie Dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Praga Północ stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,

5)

6)
7)

8)

9)

f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
w § 11 uchyla się ust. 2;
w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
w § 17:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w

przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;
25) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
26) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
27) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
28) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
29) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
30) załącznik do Statutu Dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. W Statucie Dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Rembertów stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg

wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej

Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika

Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;
25) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
26) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
27) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
28) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;

29) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
30) załącznik do Statutu Dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. W Statucie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Śródmieście stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,

b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;

10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu

w Dzielnicy”;
25) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
26) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
27) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
28) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
29) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
30) załącznik do Statutu Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. W Statucie Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 10 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Targówek stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;

8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących

komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu

Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;
25) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
26) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
27) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
28) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
29) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
30) załącznik do Statutu Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11. W Statucie Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Ursus stanowi obszar w granicach określonych w załączniku

do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad

przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika

Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;
25) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
26) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
27) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
28) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku

Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
29) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
30) załącznik do Statutu Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 12. W Statucie Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 12 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Ursynów stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Informacja o miejscu, terminie i przedmiocie obrad Rady Dzielnicy zamieszczana
jest na tablicy ogłoszeń w budynku będącym siedzibą Zarządu Dzielnicy oraz

publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
7) w § 11 uchyla się ust. 2;
8) w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
9) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
10) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,

organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
11) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
12) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
13) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
14) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
15) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
16) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
17) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
18) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,

b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
19) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
20) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
21) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
22) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
23) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;

24) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
25) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;
26) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
27) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
28) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
29) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
30) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
31) załącznik do Statutu Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 13. W Statucie Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 13 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Wawer stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,

- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu

tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd

Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;
25) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
26) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
27) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
28) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
29) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
30) załącznik do Statutu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy otrzymuje

brzmienie załącznika nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 14. W Statucie Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 14 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Wesoła stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,

d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej

1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego

składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;
25) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
26) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
27) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
28) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
29) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
30) załącznik do Statutu Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 15. W Statucie Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 15 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Wilanów stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,

5)

6)
7)

8)

9)

g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
w § 11 uchyla się ust. 2;
w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i

Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, oraz wysyła
radnym drogą elektroniczną, najpóźniej po 7 dniach roboczych od dnia następującego
po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu, oraz wysyła radnym drogą elektroniczną, na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej

Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza

Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;
25) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
26) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
27) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
28) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
29) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
30) załącznik do Statutu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 15 do niniejszej uchwały.
§ 16. W Statucie Dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 16 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Włochy stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:

4)

5)

6)
7)

„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
w § 11 uchyla się ust. 2;
w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,

j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;

13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.

3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;
25) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
26) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
27) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
28) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
29) § 65 otrzymuje brzmienie:

„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
30) załącznik do Statutu Dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 16 do niniejszej uchwały.
§ 17. W Statucie Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 17 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Wola stanowi obszar w granicach określonych w załączniku
do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
6) w § 11 uchyla się ust. 2;
7) w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
8) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
12) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
13) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
14) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
15) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
16) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
17) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
19) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną

większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
20) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
21) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
22) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed
terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
23) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
24) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;

25) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
26) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
27) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
28) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
29) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
30) załącznik do Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 17 do niniejszej uchwały.
§ 18. W Statucie Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy, stanowiącym
załącznik nr 18 do uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2182/2010 z dnia 14
stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Dzielnicy Żoliborz stanowi obszar w granicach określonych w
załączniku do Statutu.”;
2) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organach Miasta – należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy i
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy;”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dzielnica działa na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, Statutu i innych
uchwał Rady Miasta.”;
4) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 5:
- uchyla się lit. c,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) jednostek organizacyjnych Miasta, których działalność statutowa dotyczy
zarządu zasobem lokalowym,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zieleni oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we
władaniu Miasta, z wyłączeniem terenów zieleni i dróg przekazanych w zarząd
innym podmiotom;”,
c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

5)

6)
7)

8)

„12) ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej, w tym gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi;”,
e) uchyla się pkt 15-17,
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) promocji Dzielnicy;”,
g) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;”;
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W każdej sprawie ważnej dla Dzielnicy mogą być przeprowadzane konsultacje z
mieszkańcami Dzielnicy, według zasad określonych w uchwale Rady Miasta.”;
w § 11 uchyla się ust. 2;
w § 13:
a) w ust. 1:
- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st.
Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
b) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
c) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru
Dzielnicy,
d) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w
części dotyczącej Dzielnicy,
e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i
znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
f) projektów Załącznika Dzielnicowego,
g) (uchylony),
h) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy,
zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez
Dzielnicę,
i) projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu
Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg
wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
j) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi,
k) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
2) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w
Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie
ich członków;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i
niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu
ponaddzielnicowym.”;
w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Radny może zrzec się mandatu przekazując Radzie Dzielnicy pisemne
oświadczenie w tej sprawie.”;
9) w § 17:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy w liczbie od 1 do 3, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Dzielnicy reprezentuje Radę Dzielnicy na zewnątrz,
organizuje prace Rady Dzielnicy oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Dzielnicy, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po
tej, na której zgłoszono wniosek.”;
10) w § 19:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję Rady Dzielnicy nowej kadencji zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy, klubu radnych lub komisji Rady
Dzielnicy, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, ust. 7 stosuje
się odpowiednio.”;
11) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Rada Dzielnicy wyraża swoją wolę w formie:
1) uchwał – gdy wola Rady Dzielnicy rodzi skutki prawne;
2) stanowisk – gdy wola Rady Dzielnicy nie rodzi skutków prawnych;
3) ustaleń – w sprawach procedowania na sesji.”;
12) w § 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) grupie co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady Dzielnicy;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) organowi uchwałodawczemu jednostki niższego rzędu w Dzielnicy.”;
13) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwały oraz stanowiska Rady Dzielnicy są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia
ich podjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Dzielnicy.”;
14) w § 33 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
„3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.
4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do
projektu protokołu w formie pisemnej w terminie 7 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu
tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady Dzielnicy. Od decyzji Przewodniczącego
Rady Dzielnicy służy odwołanie do Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy podejmuje
rozstrzygnięcie na najbliższej sesji.
5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez

Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu wykłada się
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją.”;
15) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy wybiera i odwołuje przewodniczących i wiceprzewodniczących
komisji.”;
16) w § 37 w ust. 4 prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „glosowania” powinien
być wyraz „głosowania”;
17) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu w komórce organizacyjnej
Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę Dzielnicy oraz niezwłocznie udostępnia się w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy.”;
18) w § 42:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu „Uchwala”
powinien być wyraz „Uchwała”,
b) w ust. 7 we wstępie do wyliczenia prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazu
„zespól” powinien być wyraz „zespół”;
19) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd Dzielnicy w liczbie ustalonej zgodnie z art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z
2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.).”;
20) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór Burmistrza Dzielnicy następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. Zastępcy Burmistrza Dzielnicy wybierani są na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Dzielnicy może odwołać Zastępcę Burmistrza Dzielnicy na wniosek
Burmistrza Dzielnicy, Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu Rady Dzielnicy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego
Zarządu Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2.”;
21) w § 45 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie
zarządzeń Prezydenta;
6) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy, na podstawie Załącznika
Dzielnicowego;”;
22) w § 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd Dzielnicy przedstawia Radzie Dzielnicy w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku budżetowym sprawozdanie z wykonania Załącznika
Dzielnicowego.
3. Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje
uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku
następującego po roku budżetowym.”;
23) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. 1. Pracami Zarządu Dzielnicy kieruje Burmistrz Dzielnicy i reprezentuje Zarząd
Dzielnicy na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy zwołuje Burmistrz Dzielnicy lub wskazany przez
niego Zastępca Burmistrza Dzielnicy ustalając termin i porządek posiedzenia oraz
zawiadamiając o nich Zastępców Burmistrza Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed

terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku
nagłej potrzeby jego zwołania.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu
Dzielnicy, jeżeli cały Zarząd Dzielnicy został powiadomiony i nikt nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu Dzielnicy lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Posiedzeniom Zarządu Dzielnicy przewodniczy Burmistrz Dzielnicy lub w
przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza
Dzielnicy.
6. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa jego członków.
7. Posiedzenia Zarządu Dzielnicy są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Dzielnicy.”;
24) w § 50 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uchwały podpisuje Burmistrz Dzielnicy lub Zastępca Burmistrza Dzielnicy, w
przypadku gdy przewodniczy posiedzeniu Zarządu Dzielnicy.
3. W protokole, o którym mowa w § 49 ust. 7, członek Zarządu Dzielnicy może
zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.”;
25) użyte w rozdziale V w różnej liczbie i przypadku wyrazy „jednostki pomocnicze
niższego rzędu” oraz „jednostki pomocnicze niższego rzędu w Dzielnicy” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „jednostki niższego rzędu
w Dzielnicy”;
26) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki niższego rzędu w Dzielnicy tworzy Rada Dzielnicy, z inicjatywy własnej
lub na wniosek co najmniej 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta, zamieszkałych na terenie projektowanej jednostki.”;
27) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizację, granice i szczegółowy zakres działania jednostki niższego rzędu w
Dzielnicy oraz zasady i tryb wyborów organów tej jednostki określa Rada Dzielnicy w
statutach jednostek.”;
28) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Warunki organizacyjno-techniczne jednostkom niższego rzędu w Dzielnicy
zapewnia Zarząd Dzielnicy.”;
29) w § 61 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Środki finansowe, przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku
Dzielnicowym, nie mogą być mniejsze niż określone w ustawie z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
3. Rada Dzielnicy przedstawia Radzie Miasta opinię na temat projektu Załącznika
Dzielnicowego na zasadach i w trybie określonych w Statucie m.st. Warszawy.”;
30) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. Prezydent ma prawo żądać udzielenia informacji i danych, dotyczących
realizacji przez Zarząd Dzielnicy określonych zadań, niezbędnych do wykonywania
przysługujących mu uprawnień nadzorczych, w terminie określonym przez
Prezydenta, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania.”;
31) załącznik do Statutu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy otrzymuje
brzmienie załącznika nr 18 do niniejszej uchwały.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 20. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2014 r.
Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

