
 

 

UCHWAŁA NR XXI/460/16 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie 

przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i  2, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) po uzgodnieniu projektu zmian Statutu z Prezesem Rady 

Ministrów, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Wrocławia stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady 

Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 213, poz. 3338, z 2011 r. Nr 193, poz. 3350 oraz z 2013 r. 

poz. 5149) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu: 

„§ 18a. Petycje złożone do Rady w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1195) rozpatruje Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa.”; 

2) w § 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Rada na sesji wydaje obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045  

i 1224).;”; 

3) w § 37: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Uchwały powinny być sporządzane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, 

poz. 908).”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uchwałę lub obwieszczenie podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który 

przewodniczył obradom.”; 

4) w § 38 uchyla się ust. 3; 

5) w § 39: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: 
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„1a. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić grupa co najmniej 1% mieszkańców 

Wrocławia posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych  do stałego rejestru wyborców, 

1b. Liczebność grupy, o której mowa w ust. 1a, ustala się według stanu na ostatni dzień kwartału 

poprzedzającego złożenie wniosku o podjęcie uchwały. 

1c. Przewodniczący właściwej merytorycznie komisji Rady referuje na sesji Rady projekt złożony przez 

grupę, o której mowa w ust. 1a.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Z zastrzeżeniem ust. 2a-2c, projekt uchwały, spełniający wymogi formalne określone w § 37, 

powinien być przekazany na piśmie do Biura Rady z dołączonym uzasadnieniem określającym potrzebę 

podjęcia uchwały nie później niż 28 dni  przed rozpoczęciem sesji, na której projekt będzie 

rozpatrywany. Przewodniczący przekazuje projekt do klubów, właściwych komisji i do Prezydenta 

w celu uzyskania opinii. W posiedzeniu komisji uczestniczą upoważnieni przedstawiciele 

wnioskodawców oraz Prezydenta.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a - 2c w brzmieniu: 

„2a. Do wniosku o podjęcie uchwały składanego przez grupę mieszkańców dołącza się: 

1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne określone w § 37 i § 39 ust. 4; 

2) listę zawierającą przedmiot (tytuł) projektu uchwały, do którego odnoszą się podpisy na liście, 

a także imię i nazwisko, podpis i numer PESEL każdego mieszkańców Wrocławia popierających 

projekt, ; 

3) wskazanie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania grupy mieszkańców Wrocławia 

w pracach nad projektem. 

2b. Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały złożony przez grupę mieszkańców Wrocławia 

do Prezydenta w celu: 

1) przeprowadzenia weryfikacji listy, o której mowa w ust. 2a pkt 2, pod względem zgodności 

z rejestrem wyborców; 

2) poddania projektu uchwały analizie prawnej; 

3) korekty projektu pod względem legislacyjnym, w przypadku stwierdzenia braku zgodności projektu 

z wymogami formalnymi określonymi w § 37 ust. 1a. 

2c. Jeżeli weryfikacja listy, o której mowa w ust. 2b pkt 1 lub analiza prawna projektu uchwały 

zgłoszonego przez grupę mieszkańców Wrocławia wykaże, że projekt uchwały nie pozostaje 

w kompetencji Rady, lub przynajmniej w części nie jest zgodny z prawem, lub też nie zawiera 

uzasadnienia, o którym mowa w § 39 ust. 4, przewodniczący Rady nie nadaje biegu takiemu projektowi, 

o czym informuje niezwłocznie przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2a pkt 3.”; 

6) w § 56 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zniesienie, podział albo łączenie osiedli może nastąpić z ważnych powodów, z inicjatywy Rady 

Miejskiej lub na wniosek właściwych rad osiedli.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4b w brzmieniu: 

„4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Rada Miejska zarządza konsultacje z mieszkańcami 

właściwych osiedli. 

4b. Właściwa rada osiedla wyraża wniosek, o którym mowa w ust. 4, w drodze uchwały podjętej 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia i Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

Wrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia: 

R. Granowska 
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