
 
Warszawa, dnia  28 września 2016. r

 Uchwała nr 6 /2016
Rady Osiedla Nr I (Muranów)

w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
z dnia 28 września 2016 r

w sprawie zatwierdzenia środków identyfikacji wizualnej Osiedla

Na podstawie § 18 ust. 1  Statutu Osiedla w dzielnicy Śródmieście stanowiącego Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 151/18/2016 Rady Dzielnicy Śródmieście Rada Osiedla uchwaliła co następuje :

§ 1.
Rada Osiedla nr I przyjęła dotychczasową nazwę Osiedla –  Osiedle Muranów w 

Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa i zatwierdziła skróconą nazwę osiedla w formie - 
Osiedle Muranów

§ 2.
Rada Osiedla Muranów zatwierdziła dotychczasowy wzór pieczęci rady:

§ 3.
Rada  Osiedla  wystąpi  do  Rady  Dzielnicy  oraz  Wydziału  Organizacyjnego  Urzędu 

Dzielnicy  Śródmieście  o  sporządzenie  imiennych  identyfikatorów dla  członków  rady 
zawierających oprócz imienia i nazwiska członka rady  logo (znak) dzielnicy, nazwę osiedla 
oraz adres siedziby rady

§ 4.
Rada Osiedla, zgodnie z §18 ust. 2 Statutu, wystąpi do Rady Dzielnicy z wnioskiem 

o zatwierdzenie uchwalonych środków identyfikacji wizualnej

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia. 
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Uzasadnienie 
Do Uchwały nr 6/2016

W 2011 roku Rada Osiedla Nr I podjęła Uchwałę Nr 3/2011 ustalającą nazwę 
Osiedla jako Osiedle Muranów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Uchwała podjęta w trybie § 17 Statutu Rad Osiedli będącego załącznikiem nr 1 do 
Uchwały Nr  54/6/2011 Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  i przekazana w 
statutowym terminie do Rady i Zarządu Dzielnicy Śródmieście.

W związku z tym Rada Osiedla Nr I otrzymała z Wydziału Organizacyjnego Urzędu 
Dzielnicy  pieczęć  z nazwą Osiedla a także komplet wizytówek dla ówczesnego 
Przewodniczącego Rady (przykładowa wizytówka w załączeniu)

Po otwarciu siedziby rady przy ul. Nowolipie 9/11 rada otrzymała tablicę 
informacyjną z nazwą, jak na załączonym zdjęciu:

W 2016 roku Uchwała Rady Dzielnicy Śródmieście Nr 150/18/2016 z dnia 10 marca 
2016 r pozostawiła obszar Osiedla Muranów (Osiedle Nr I) w stanie nie zmienionym w 
stosunku do obszaru Osiedla z 2011 r.

Jednocześnie, zgodnie ze Statutem RO z 2011 r, Uchwały Rad Osiedli jeśli nie 
zostały unieważnione przez Radę Dzielnicy uznawane zostawały za obowiązujące. 
Uchwała nr 3/2011 Rady Osiedla nie została unieważniona, więc zgodnie z 
obowiązujący do 2016 r Statutem Osiedla ma prawo używać nazwy przyjętej Uchwałą RO 
nr 3/2011.

Ponadto, chcielibyśmy nadmienić, że jakakolwiek zmiana nazwy Osiedla 
spowoduje dodatkowe nie uzasadnione koszta jak choćby wymiany pieczątki czy też 
tablicy informacyjnej (nie mówiąc już o konieczności opracowania nowego nagłówka na 
papierze firmowym).

Niniejsza Uchwała Nr 6/2016 ma zatem tylko charakter porządkujący wszystkie 
środki identyfikacji wizualnej zgodne z obowiązującym Statutem rad osiedli i zdaniem 
rady osiedla nie istnieją żadne racjonalne przesłanki do tego, aby nie używać dotychczas 
używanej nazwy osiedla choćby dla zachowania ciągłości organu samorządowego 
osiedla.    

Załączamy kopię Uchwały Nr 3/2011 Rady Osiedla Nr I oraz przykładową 
wizytówkę ówczesnego Przewodniczącego Rady Osiedla.
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