
Załącznik  
do uchwały nr VI/64/2019 
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 25 stycznia 2019 r. 

UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia ......................... 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 
2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o 
ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:  

Fragment załącznika do uchwały nr VI/64/2019 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczący zmian w 

Statucie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

§ 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) § 11 otrzymuje brzmienie:  
"§ 11. Dokumenty podlegające udostępnieniu na podstawie ustaw udostępnia:  
1) Burmistrz Dzielnicy lub osoba przez niego wskazana - jeżeli dotyczą zadań 
wykonywanych w Dzielnicy;  
2) kierownik jednostki organizacyjnej położonej na obszarze Dzielnicy i niezaliczonej 
uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym lub osoba przez 
niego wskazana - jeżeli dotyczą zadań wykonywanych przez tę jednostkę."; 

2) w § 13 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:  
"e) projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia 
dzielnic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,"; 



3) w § 17:  
a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
"3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Dzielnicy i niewyznaczenia 
przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy do 
pełnienia jego obowiązków, obowiązki te wykonuje najstarszy wiekiem 
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy obecny na sesji, który wyraził na to zgodę, a w 
przypadku braku Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy – najstarszy wiekiem radny 
obecny na sesji, który wyraził na to zgodę.", 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  
"3a. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy wyznaczonego 
przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy do pełnienia jego obowiązków, obowiązki te 
wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy obecny na sesji, 
który wyraził na to zgodę, a w przypadku jego nieobecności – najstarszy wiekiem 
radny obecny na sesji, który wyraził na to zgodę."; 

4) w § 18 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:  
„8) przyjmuje skargi, wnioski i petycje, dokonuje ich kwalifikacji oraz kieruje je do 
rozpatrzenia."; 

5) w § 19: 
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Z zastrzeżeniem ust. 6a i 6c Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy 
lub na wniosek co najmniej ¼ 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.", 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu: 
„6a. Przerwę w obradach sesji skutkującą kontynuowaniem jej obrad w innym dniu 
niż dzień rozpoczęcia, można zarządzić tylko raz. 
6b. Przerwa w obradach nie może trwać dłużej niż 30 dni. W razie przekroczenia 
tego terminu, Prezydent w ciągu następnych 7 dni zawiadamia o terminie podjęcia 
obrad. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
6c. W przypadku sesji zwołanej na wniosek Prezydenta w trybie § 22 ust. 4, Rada 
Dzielnicy zarządza przerwę w trybie głosowania, po uzyskaniu uprzedniej zgody 
Prezydenta.”; 
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6) w § 22:  
a)  ust. 9 otrzymuje brzmienie:  
„9. W razie niezwołania przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy sesji w terminie 
określonym w ust. 1 i 4, sesję zwołuje Prezydent. W takim przypadku Prezydent 
zawiadamia o sesji oraz  ustala porządek obrad. § 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio."; 

7) w § 23:  
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Porządek obrad sesji ustala Przewodniczący Rady Dzielnicy, z zastrzeżeniem ust. 
1a i § 22 ust. 9, po zasięgnięciu opinii Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy 
i przewodniczących klubów.", 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
"5. Na wniosek Zarządu Dzielnicy lub klubu radnych, Przewodniczący Rady Dzielnicy 
jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, 
jeżeli wpłynął on do Rady Dzielnicy co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
sesji. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić 
nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady Dzielnicy. Jeżeli 
najbliższa sesja jest zwołana w trybie § 22 ust. 4, do wprowadzenia do porządku obrad 
projektu uchwały wymagana jest zgoda wnioskodawcy takiej sesji."; 

8) w § 29:  
a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
"4. W głosowaniu jawnym radni głosują za pomocą aparatury do głosowania. Za głosy 
oddane uznaje się te, które oddano: "za", "przeciw", "wstrzymuję się". W przypadku 
gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w zdaniu pierwszym nie jest 
możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne. Imienne 
wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w 
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Rady Dzielnicy oraz w inny 
sposób zwyczajowo przyjęty.", 

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:  
"7. W przypadkach przewidzianych ustawą Rada Dzielnicy przeprowadza głosowanie 
imienne. Głosowanie to odbywa się przez wywoływanie w kolejności alfabetycznej 
nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole, czy radny oddał głos "za", "przeciw" 
czy "wstrzymuję się"."; 

  3



9) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Podjęte uchwały i stanowiska opatruje się odpowiednio kolejnym numerem i datą."; 

10) w § 31:  
a)  po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

 „6. Do przerwy zarządzonej w trybie określonym w ust. 1 pkt 2 stosuje się 
odpowiednio § 19 ust. 6b."; 

11) § 32 otrzymuje brzmienie:  
"§ 32. Radni mają prawo składać interpelacje i zapytania w sprawach dotyczących 
Dzielnicy i jej mieszkańców na zasadach określonych w ustawie o samorządzie 
gminnym."; 

12) w § 33:  
a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Projekt protokołu udostępnia się do wglądu w Urzędzie Dzielnicy, najpóźniej po 7 
dniach roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia obrad sesji.", 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez 
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ostateczny tekst projektu protokołu udostępnia się 
do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją."; 

13) w § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
"5. Przewodniczący Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy nie mogą 
przewodniczyć komisjom stałym ani być członkami Komisji: Rewizyjnej oraz Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy."; 
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14) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:  
"§ 35a. 1. Rada Dzielnicy powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  
2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele 
wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Dzielnicy i 
wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy.  
3. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy przygotowywanie projektów 
rozstrzygnięć w sprawach skarg, wniosków i petycji w których organem właściwym do 
rozpatrzenia jest Rada Dzielnicy.  
4. Na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w zależności od przedmiotu skargi, 
wniosku lub petycji, w posiedzeniu mają obowiązek uczestniczyć:  
    1) Członek Zarządu Dzielnicy;  
    2) kierownik jednostki organizacyjnej Miasta;  
    3) przewodniczący komisji Rady Dzielnicy;  
  lub osoba przez nich upoważniona.  
5. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może wystąpić do Burmistrza o 
wykonanie ekspertyzy lub opinii w zakresie przedmiotu skargi, wniosku lub petycji.  
6. W przypadkach określonych w ustawie Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji może podjąć decyzję o wyłączeniu jawności posiedzenia."; 

15) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
"1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, członkowie 
Zarządu Dzielnicy, radni niebędący członkami tej komisji oraz mieszkańcy, bez prawa 
udziału w głosowaniu."; 
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16) w § 39:  
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym odnotowuje się: porządek 
obrad, podjęte uchwały, wyniki głosowań oraz informacje o przebiegu posiedzenia. 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.", 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  
"1a. Projekt protokołu udostępnia się członkom komisji, a także innym osobom 
zabierającym głos w dyskusji w trakcie posiedzenia tej komisji niezwłocznie po jego 
sporządzeniu w komórce organizacyjnej Urzędu Dzielnicy, obsługującej Radę 
Dzielnicy.", 

c)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
"2. Osoby, o których mowa w ust. 1a, mogą zgłosić uwagi do projektu protokołu w 
terminie 7 dni od udostępnienia projektu protokołu. Projekt protokołu, do którego nie 
wniesiono zastrzeżeń, uważa się za przyjęty. W przypadku wniesienia zastrzeżeń nie 
uwzględnionych przez przewodniczącego komisji decyzję o przyjęciu zastrzeżeń oraz 
całego protokołu podejmuje komisja w drodze uchwały.", 

d)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Protokoły z posiedzeń komisji udostępnia 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 § 41 uchyla się pkt 3;  

18) w § 44:  
a)  uchyla się ust. 6,  

b)  po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:  
„7. Jeżeli w wyniku odwołania członka lub członków Zarządu Dzielnicy ich liczba 
spadnie poniżej minimalnej liczby określonej zgodnie z § 43 ust. 2, odwołani 
członkowie Zarządu Dzielnicy pełnią swoje funkcje do czasu uzupełnienia składu 
Zarządu lub wyboru Zarządu przez Radę Dzielnicy albo powołania nowego Zarządu 
Dzielnicy w trybie określonym w ust. 2."; 
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19) po § 44 dodaje się § 44a i 44b w brzmieniu:  
„§ 44a. 1. Burmistrz Dzielnicy składa rezygnację w formie pisemnej lub ustnie do 
protokołu podczas sesji Rady Dzielnicy.  
  2. W przypadku złożenia rezygnacji przez Burmistrza Dzielnicy, Rada Dzielnicy 
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 
miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.  
  3. Uchwała o odwołaniu Burmistrza Dzielnicy, o której mowa w ust. 2, jest 
podejmowana zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.  
  4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia 
rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Dzielnicy z upływem 
ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.  
  5. Odwołanie Burmistrza Dzielnicy jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu 
Dzielnicy.  
  6. Przepisy ust. 1-4 oraz § 44 ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia 
rezygnacji przez członka Zarządu Dzielnicy.  
§ 44b. Zarząd Dzielnicy pełni funkcję do czasu wyboru lub powołania nowego Zarządu 
Dzielnicy w trybie określonym w § 44 ust. 2."; 

20) w § 49 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Uchwały można podjąć 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."; 

21) w § 59a po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„4.  Warunki organizacyjno-techniczne Radzie Seniorów Dzielnicy zapewnia Zarząd 
Dzielnicy."; 
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§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.  

§ 20. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

22) w § 64:  
a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„1. Istotne naruszenie przez uchwałę Rady Dzielnicy któregokolwiek z kryteriów 
wymienionych w § 62 ust. 1 stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności takiej 
uchwały.  
2. Istotne naruszenie przez uchwałę Zarządu Dzielnicy któregokolwiek z kryteriów 
wymienionych w § 62 ust. 1 stanowi podstawę do wstrzymania jej wykonania i 
przekazania jej Zarządowi Dzielnicy, celem dokonania w niej niezbędnych zmian w 
wyznaczonym terminie lub do stwierdzenia nieważności takiej uchwały.", 

b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  
„2a. W przypadku nieistotnego naruszenia któregokolwiek z kryteriów wymienionych 
w § 62 ust. 1 organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do 
wskazania, iż wydano ją z naruszeniem wyżej wymienionych kryteriów."; 

23) § 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."; 

24) w § 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
"2. W przypadku niewyrażenia opinii przez Radę Dzielnicy w terminie 60 dni od dnia 
otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony."; 

25) załącznik do Statutu Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy 
otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.  
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