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Zarzad Osiedla Sadul w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zwraca sie z wnioskiem o wskazanie wlasciwego

podmic:u oraz trybu w sprawie uzyskania srodków biurowych zwiazanych ze statutowa dzialalnoscia rad osiedli w
dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na podstawie zalaczników do statutów osiedli dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

(osiedle Sadul - Zalacznik nr 11 do Uchwaly Nr 110/XXII/2012 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 24 lipca
20'12 r.).

Zgodnie z § 5 ww. statutu "Osiedle nie tworzy wlasnego budzetu." Od czasu powolania Rad Osiedli w

Dzielnicy Wawer, tj. od 10.12.2012 r., Biuro Obslugi Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy tylko raz wydale materialy

biurowe w postaci glównie 4 ryz papieru, a takze dlugopisów, notatników, spinaczy i tasm klejacych Kazda rada

osiedla sklada sie z g osób oraz 3 osobowego Zarzadu Osiedla. Biuro Obslugi Rady Dzielnicy Wawer poinformowalo,
ze materialy biurowe sa wydawane raz w ciagu pólrocza. W ramach wydanych materialów nie wydano tonerów do

drukarek (i nie uwzgledniono wniosku w tym zakresie), nie mówiac juz o udostepnieniu srodków de sporzadzania
dokumentów i ich wydrukowania. Przez ponad pól roku zarówno dokumenty organów rad i zarzadów osiedli (uchwaly,

interpelacje, stanowiska, wnioski, pisma urzedowe), jak i inne materialy informacyjne dla mieszkanców sporzadzane sa
z prywatnych srodków czlonków rad i zarzadów osiedli. Niektóre rady osiedla w dzielnicy Wawer posiadaja wlasne

strony internetowe, które calkowicie finansuja i utrzymuja z prywatnych srodków czlonków rad i zarzadu tych osiedli.

Biuro Obslugi Rady Dzielnicy Wawer poinformowalo w odpowiedzi na wniosek Rady Osiedla Sadu I dotyczacy

kolejnych materialów biurowych, w tym przede wszystkim papieru do drukarki, ze "dzialanie rady osiedla nie polega na

pisaniu, lecz na dzialaniu z mieszkar\cami". Ten kuriozalny poglad i oczywisty nonsens jest nie tylko sprzeczny z
prawami przyznanymi radom osiedli za posrednictwem statutu, lecz takze swoistym utrudnianiem, a nawet

uniemozliwianiem radom osiedli w Wawrze prowadzenia prawidlowej dzialalnosci zagwarantowanej statutami na
podstawie zalaczników do Uchwaly Nr 110/XXII/2012 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r.).

Ograniczanie dzialania rad osiedli Z2 posrednictwem nieuzasadnionych decyzji Biura Obslugi Rady Dzielnicy Wawer

jest sprzeczne z prawem i podjetymi uchwalami Rady m.st. Warszawy. Wydaje sie wiec, ze rady osiedla w Wawrze, w
tym Rada Osiedla Sadul (reprezentujaca osiedle ponad 2200 mieszkanców), sa w ten sposób ograniczane w zakresie
komunikowania sie nie tylko z mieszkancami osiedli, w których zostali wybrani, ale takze z organami dzielnicy, miasta i

województwa. Sprawa srodków przeznaczonych na dzialanie rad osiedli nie zostala, niestety, jednoznacznie
uregulowana w statucie, co bynajmniej nie jest niedopatrzeniem ze strony mieszkanców osiedli lub wybranych przez

nich przedstawicieli jednostek nizszego szczebla w formie powolanych organów, jakimi sa rada i zarzad osiedla.

Dlatego tez Zarzad Osiedla Sadul zwraca sie z wnioskiem o wskazanie podstawy prawnej dotyczacej trybu

przyznania srodków potrzebnych na obsluge rad i zarzadów osiedli w dzielnicy Wawer, a zwlaszcza o udzielenie
jednoznacznej odpowiedzi na nastepujace pytanie: Czy rady i zarzady osiedli w dzielnicy Wawer maja prowadzic swoja

dzialalnosc- w zakresie komunikacji z mieszkancami oraz obslugi organów osiedli - z prywatnych srodków czlonków
tych organów samorzadowych?

Zalacznik:

1. Kopia Stanowiska nr 3/111/2013Rady Osiedla Radosc w sprawie niezapewnienia srodków na funkcjonowanie Rady Osiedla
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