
Jak usprawnić działanie wrocławskich rad osiedli? 
 

O podziale administracyjnym Wrocławia, wzmacnianiu roli rad osiedli oraz 

współpracy samorządowych jednostek pomocniczych z magistratem 

rozmawiali uczestnicy debaty „Usprawnienie wrocławskich osiedli”. 

Sobotnie spotkanie zakończyło cykl „Wrocław – miasto, które się liczy”, 

organizowany przez Fundację Wroclife i Centrum Historii Zajezdnia. 
 

Obecnie w stolicy Dolnego Śląska funkcjonuje 48 samorządowych jednostek pomocniczych 

gminy Wrocław. Bieżąca kadencja radnych, wybieranych co 4 lata przez mieszkańców, 

właśnie dobiegła końca, a następne wybory – ze względu na obostrzenia związane z pandemią 

koronawirusa – zaplanowano dopiero na październik 2021 roku.  

 

„Nie ma planów redukcji liczby osiedli” 

 

Jeszcze przed poprzednimi wyborami do rad osiedli Urząd Miejski miał w planach zmianę 

podziału administracyjnego Wrocławia i zredukowanie liczby jednostek pomocniczych gminy 

przynajmniej o połowę. Czy te plany są nadal aktualne? O tym mówił socjolog dr Jacek Pluta, 

wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych we wrocławskim magistracie. 

 

– To złożona kwestia. Z jednej strony mamy program prezydenta Jacka Sutryka, w którym jest 

zapisane, że Wrocław ma 48 osiedli. Z drugiej strony docierają do nas skrajne opinie, że rady 

osiedli w ogóle są nieistotne. W tej chwili nie ma planów redukcji liczby osiedli. Ale nie da się 

nie zauważyć, że miasto się rozrasta. Choćby Leśnica za moment stanie się zbyt dużym 

obszarem, by występować w roli jednego osiedla, a przecież mamy też osiedla bardzo małe – 

tłumaczył dr Jacek Pluta.  

 

Jak podkreślał przedstawiciel magistratu, każda tego typu dyskusja powinna mieć jednak 

charakter całościowy.  

 

– Trzeba znaleźć dla niej dobry format społeczny, urzędniczy i ekspercki, a po drugie – 

dyskutować o całym systemie, a nie o pojedynczych osiedlach. W tej chwili takiego formatu 

nie ma – być może pojawi się w drugim etapie reformy. To jednak perspektywa przynajmniej 

paroletnia – zaznaczał dr Pluta. 

 

„Tożsamość Wrocławia utkana jest z mikro historii” 

 

Dr Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia, opowiadał o tym, jak układa się 

współpraca jednostki, którą zarządza, z wrocławskim radami osiedli. 

 

– Centrum Historii Zajezdnia to miejsce, w którym rozmawiamy nie tylko o historii, ale i o 

współczesności. Współpraca z radami osiedli jest i – powiem więcej - jest ona intensywna. 

Staramy się tworzyć instytucję odpowiedzialną społecznie i zaangażowaną w lokalne sprawy. 

Czujemy się elementem osiedla Grabiszyn-Grabiszynek i działamy na rzecz naszego osiedla, 

organizując choćby coroczne festyny. Jesteśmy instytucją miejską, o ponadlokalnym 

wymiarze, ale osadzoną w bardzo konkretnym sąsiedztwie – podkreślał dr Marek Mutor. 

 

Szef Centrum Historii Zajezdnia zaznaczał, że tożsamość Wrocławia utkana jest z mikro 

historii.  



 

– To między innymi historie wrocławskich osiedli. Dlatego postanowiliśmy wspierać rady 

osiedli naszymi zasobami. W ramach transparentnej procedury pomagamy radom, ale też 

NGO-som, w organizacji imprez lokalnych: rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych czy 

kulturalnych. Pomagamy zarówno rzeczowo, przekazując choćby nagrody, ale też 

udostępniamy nasz sprzęt – podkreślał dr Mutor.  

 

„Mieszkańcy oczekują sprawczości” 

 

Joanna Stańczyk, przewodnicząca Rady Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota, wyjaśniała, 

jakich działań ze strony rady osiedla oczekują mieszkańcy i jakich dodatkowych kompetencji 

potrzebowałyby rady, żeby te oczekiwania spełnić. 

 

– Mieszkańcy oczekują przede wszystkim sprawczości. Żeby to nastąpiło, do rad osiedli muszą 

popłynąć pieniądze. Rady muszą mieć możliwość definiowania, opiniowania i wybierania 

drobnych, lokalnych inwestycji. To, co nas zniechęca – zarówno radnych, jak i mieszkańców – 

to fakt, że nie mamy wpływu ani na inwestycje, ani na harmonogramy, ani na kolejność 

realizowania poszczególnych przedsięwzięć – tłumaczyła Joanna Stańczyk. 

 

Remedium na te bolączki, jak wyjaśniała radna, miał być Fundusz Osiedlowy. 

 

– Być może to pandemia i trudna sytuacja spowodowały, że ten fundusz na północy 

Wrocławia kiepsko ruszył. Naszą rekomendacją, popieraną przez wielu osiedlowych radnych, 

jest coroczne wydatkowanie 1% budżetu miasta – w równym podziale – na wrocławskie 

osiedla. Zależy nam na tym, żeby rady osiedli miały do dyspozycji fundusze inwestycyjne. To 

bardzo poprawiłoby kompetencje i aktywność osiedlowych rad. Przede wszystkim chodzi więc 

o pieniądze – zaznaczała Joanna Stańczyk. 

 

„Nie da się przeprowadzić reformy szybko” 

 

Michał Kwiatkowski, przewodniczący Zarządu Osiedla Powstańców Śląskich i prezes 

Wrocławskiego Forum Osiedlowego, tłumaczył, dlaczego po dwóch latach pracy zespołu ds. 

reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu jedyną realną 

ustrojową zmianą zapisaną w statutach była możliwość przesunięcia wyborów na czas 

pandemii. 

 

– Nie możemy patrzeć na ten proces w wąskim zakresie zmian statutowych. Na tę zmianę, 

która teraz się dzieje, trzeba patrzeć szeroko. Mamy Fundusz Osiedlowy, czyli 40 mln złotych 

w interwale dwuletnim, po 20 mln zł rocznie. To – wbrew pozorom – też jest kwestia 

ustrojowa, bo oznacza oddanie pewnego fragmentu władczości i decyzyjności nad 

przestrzenią osiedlową – wyjaśniał Michał Kwiatkowski. 

 

Bardzo dużym krokiem naprzód i zmianą jakościową, jak tłumaczył osiedlowy radny, będzie 

zarządzenie pragmatyczne. 

 

– To dokument, który aktualnie jest procedowany w urzędzie miejskim. On uporządkuje 

zasady współpracy pomiędzy jednostkami pomocniczymi a miastem, m.in. w kwestii 

opiniowania projektów czy odpowiedzi urzędników na nasze pisma. Najcięższa praca do 

wykonania już za nami, bo dotyczyła zmiany sposobu myślenia wśród decydentów. Nie da się 



przeprowadzać reformy szybko, to żmudna praca, wymagająca kompromisów i szukania 

współpracy – zaznaczał Kwiatkowski. 

 

„Sekretarz osiedli pomoże w sprofesjonalizowaniu działania rad” 

 

Michał Tekliński, prezes Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław, wyjaśniał, w jaki sposób, bez 

zmiany podziału administracyjnego miasta, doprowadzić do tego, żeby rozdrobnienie i 

nierównomierność jednostek pomocniczych gminy nie rzutowały na ich efektywność. 

 

– Rozwiązaniem, które nam przyszło do głowy i jest realne do wprowadzenia stosunkowo 

szybko, jest utworzenie funkcji sekretarza dla kilku osiedli na raz. Cała procedura mogłaby 

wyglądać tak, że urząd miejski dokonuje selekcji kandydatów i proponuje radom osiedli 3-4 

osoby, z których to rady wybierają tego kandydata, którym im najbardziej odpowiada. W ten 

sposób rady włączane byłyby w proces rekrutacyjny i miały realny wpływ na wybór 

sekretarza, a sekretarz czułby się mocniej związany z radami – tłumaczył Michał Tekliński. 

 

Formalnie – jak podkreślał Tekliński – sekretarz byłby pracownikiem urzędu miejskiego i 

odpowiadał za szereg biurokratycznych kwestii, z którymi aktualnie borykają się sami radni 

osiedlowi. 

 

– Służyłby im profesjonalną radą choćby w kwestiach budżetowych czy rozwiązań 

księgowych. Pozwoliłoby to na sprofesjonalizowanie funkcjonowania rad, które mogłyby 

skupić się na rozwiązaniach pozytywnych dla całego osiedla, a nie zajmować się biurokracją. 

To rozwiązanie, które wydaje się możliwe do wprowadzenia na gruncie obowiązujących 

obecnie przepisów – zaznaczał Michał Tekliński. 

 

W drugiej części debaty uczestnicy odpowiadali na pytania widzów, dotyczące 

funkcjonowania wrocławskich osiedli. Pełny zapis spotkania można znaleźć zarówno na 

Facebooku, jak i na YouTube’ie.  

 

Wrocław – miasto, które się liczy 

 

Sobotnia debata, dotycząca usprawnienia wrocławskich osiedli, zakończyła cykl „Wrocław – 

miasto, które się liczy”, organizowany wspólnie przez Fundację Wroclife i Centrum Historii 

Zajezdnia. Łącznie odbyły się 4 spotkania, podczas rozmawiano m.in. o przemieszczaniu się 

wrocławian, zdrowiu mieszkańców czy parkowaniu we Wrocławiu. 

 

- W ramach projektu zaprosiliśmy na cykl debat z udziałem ekspertów, społeczników i 

aktywistów. Ich celem było stworzenie przestrzeni dialogu między przedstawicielami wielu 

środowisk, która wzmocni solidarność społeczną i ułatwi poszukiwanie rozwiązań 

podnoszących komfort życia mieszkańców Wrocławia – mówi dr Małgorzata Burnecka z 

Fundacji Wroclife. 

 

Dr Marek Mutor z Centrum Historii Zajezdna przypomina, że Wrocław jest miastem o 

złożonej historii i bogatych doświadczeniach społecznych.  

 

- Wrocław to miasto spotkań, miasto na styku kultur i miasto dialogu, ale też przestrzeń, w 

której solidarnie działamy na rzecz tego, by żyło się tu nam wszystkim lepiej – mówi dyrektor 

Centrum Historii Zajezdnia. 

 

https://fb.watch/56gRA3_kZj/
https://fb.watch/56gRA3_kZj/
https://www.youtube.com/watch?v=mHTWdYJ03SQ


- Na charakter miasta oraz tożsamość mieszkańców składają się pierwiastki polskie, czeskie, 

austriackie, niemieckie. Mozaika wpływów wielu kultur miała istotny wpływ na 

ukształtowanie się specyficznej tkanki społecznej miasta – otwartej na różnorodność, a z 

drugiej strony silnie zorientowanej na postawy obywatelskie, solidarność i obronę wolności – 

zaznacza dr Małgorzata Burnecka. 

 

Organizatorzy projektu podkreślają, że jak każda delikatna struktura – również tkanka 

społeczna Wrocławia wymaga pielęgnacji i troski, aby nie utraciła kluczowych dla siebie 

wartości.  

 

- Uważam, że warto angażować się w tematy związane z naszą codziennością, ale też 

przyszłością i wyzwaniami, jakie przed nami stoją, zwłaszcza gdy są to projekty oparte na 

dialogu i poszanowaniu zdania różnych stron – podsumowuje dr Marek Mutor. 

 

- Prezentowana koncepcja cyklu czterech miejskich debat połączonych z konsultacjami 

społecznymi i eksperckimi oraz opracowaniem i upowszechnianiem tematycznych raportów 

ma w zamyśle osiągnąć trzy podstawowe cele: wspierać różnorodność, postawy obywatelskie 

i solidarność społeczną – wylicza dr Małgorzata Burnecka. 

 

 

O projekcie 

 

Organizatorzy projektu: 

 

Centrum Historii Zajezdnia 

Powołane, by ocalić ważne momenty doświadczenia historycznego. Wysłuchuje się i spisuje 

opowieści ludzi, którzy ponad 60 lat temu przybyli do zachodniej Polski i zapoczątkowali 

nową tożsamość tych ziem. Niecodzienne i niezwykle cenne relacje są podstawą do 

atrakcyjnego opowiadania najnowszej historii. Projekty realizowane przez Centrum Historii 

Zajezdnia są ważnym głosem w sprawach dotyczących historii naszego regionu, a poprzez 

upowszechnianie tego dorobku pobudza mieszkańców do refleksji i daje szansę poznania, 

zrozumienia i polubienia minionych 6 dekad. 

 

Fundacja Wroclife  

Powstała, by promować aktywną działalność społeczną i dobroczynną oraz wspierać 

niezależne dziennikarstwo we Wrocławiu. Misją Fundacji jest współtworzenie i promowanie 

niezależnych treści bogatych w sprawy ważne dla społeczności lokalnych, organizacji 

charytatywnych, osiedlowych aktywistów i pasjonatów. Opracowuje materiały 

dziennikarskie, publicystyczne i popularnonaukowe dotyczące Dolnego Śląska (artykuły, 

raporty, przewodniki, mapy, analizy) współpracując z lokalnymi mediami, społecznikami, 

NGO-sami i instytucjami. 

 

Partnerzy społeczni projektu:  

 

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia  

Zajmuje się estetyką Wrocławia, jego architekturą i urbanistyką, ale także głównymi 

problemami, z którymi boryka się stolica Śląska: niewydolną komunikacją i nieustaloną 

tożsamością miasta. 

 



Wrocławskie Forum Osiedlowe 

To miejsce współpracy i wymiany informacji z wrocławskich Osiedli. Tu tętni lokalne życie, 

promowane są wydarzenia, inicjatywy i szeroka działalność samorządów Osiedli. 

 

Partnerzy instytucjonalni projektu: 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Urząd Miejski Wrocławia 

 

 


