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Nasz znak: WGK-II.1431.    1     .2021.IB 

UNP: 46745/WGK/-V/21  

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12.03.2018 r. na podstawie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przesyłam poniższe odpowiedzi: 

 

1. Proszę podać nazwę jednostek pomocniczych gminy funkcjonujących w Państwa mieście:  

a. Dzielnica: Śródmieście, Północ, Zachód, Prawobrzeże 

b. Osiedle  nazwy wszystkich 37 rad znajdują się na stronie http://osiedla.szczecin.pl/ 

szczegółowy wykaz:  http://www.osiedla.szczecin.pl/wyszukaj-rade-osiedla-

szczecin?_ga=2.163377276.1536057676.1631882849-935956621.1580980777 

c. Inna (jaka) …………… 

2. Jaka jest liczba dzielnic/osiedli istniejących w Państwa mieście: dzielnic -4/osiedli -37 

3. Czy dzielnice/osiedla zostały utworzone na obszarze całego miasta: 

a. Tak 

b. Nie  

4. Proszę podać nazwy dzielnic/osiedli lub wskazać adres strony internetowej, gdzie znajduje się 

wykaz dzielnic/osiedli 

szczegółowy wykaz:  http://www.osiedla.szczecin.pl/wyszukaj-rade-osiedla-

szczecin?_ga=2.163377276.1536057676.1631882849-935956621.1580980777 

5. Proszę wskazać adres strony internetowej, gdzie znajdują się obowiązujące Statuty dzielnic/osiedli 

http://osiedla.szczecin.pl/ i dalej na stronach poszczególnych Rad osiedli w zakładce „Dokumenty RO” np. 

dla Rady Arkońskie Niemierzyn : 

http://arkonskie.osiedla.szczecin.pl/statut-osiedla-miejskiego-arko%C5%84skie-niemierzyn 

 

6. Czy zostały powołane jednostki niższego rzędu w ramach dzielnic/osiedli 

a. Tak 

b. Nie 
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7. Jeśli Tak, to proszę wskazać nazwę jednostek niższego rzędu powołanych w ramach 

dzielnic/osiedli 

-. 

8. Kadencja rady dzielnicy/osiedla wynosi 5 lat 

9. Liczba radnych w radach dzielnic/osiedli wynosi od 15 do 21. 

10. Liczba członków zarządu dzielnic/osiedli wynosi  5. 

11. Czy przewodniczący rady dzielnicy/osiedla jest jednocześnie przewodniczącym zarządu 

dzielnicy/osiedla  

a. Tak 

b. Nie 

12. Czy w radzie dzielnicy/osiedla zostały utworzone komisje? 

a. Tak 

b. Nie 

13. Jeśli Tak, to proszę podać ich nazwy: 

------------------ 

14. Proszę wskazać 7 najważniejszych kompetencji rad dzielnic/osiedli  

Kompetencje Rad Osiedli wymienione są w statutach bez wskazania hierarchii ważności.  

15. Proszę wskazać 7 najważniejszych kompetencji zarządów dzielnic/osiedli  

Kompetencje Zarządów Rad Osiedli wymienione są w statutach bez wskazania hierarchii ważności.  

16. Czy rada dzielnicy/osiedla posiada prawo inicjatywy uchwałodawczej w zakresie dotyczącym 

uchwał rady miasta? 

a. Tak 

b. Nie 

17. Czy zarząd dzielnicy/osiedla posiada prawo inicjatywy uchwałodawczej w zakresie dotyczącym 

uchwał rady miasta? 

a. Tak 

b. Nie 

18. Czy przewodniczący zarządu dzielnicy/osiedla posiada prawo inicjatywy uchwałodawczej w 

zakresie dotyczącym uchwał rady miasta? 

a. Tak 



 
 

b. Nie 

19. Czy organy dzielnic/osiedli mają prawo przedstawiania propozycji wydatkowania środków budżetu 

miasta? 

a. Tak 

b. Nie  

20. Jeśli Tak, to w jakich obszarach organy dzielnic/osiedli mają prawo przedstawiania propozycji 

rozdysponowania środków budżetu miasta (np. na remonty bieżące dróg i chodników, małą architekturę, 

budowę i doposażenie placów zabaw itp.)? 

Rady Osiedli mają prawo przedstawiania propozycji rozdysponowania środków budżetu miasta w zakresie 

wszystkich zadań dotyczących osiedla. 

21. Organy dzielnic/osiedli przedstawiły propozycje wydatkowania środków budżetu miasta na 2019 

roku w wysokości …………………………….., co stanowiło ……% wydatków budżetu miasta.  

Brak zbiorczych danych. 

22. Organy dzielnic/osiedli przedstawiły propozycje wydatkowania środków budżetu miasta na 2020 

roku w wysokości …………………………….., co stanowiło ……% wydatków budżetu miasta.  

Brak zbiorczych danych. 

23. Czy rada miasta upoważniła zarząd dzielnicy/osiedla do załatwiania indywidualnych spraw z 

zakresu administracji publicznej rada gminy? 

a. Tak 

b. Nie 

24. Jeśli Tak, to w jakich sprawach rada miasta upoważniła zarząd dzielnicy/osiedla do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy? 

jw. 

25. Czy rada miasta przekazała dzielnicy mienie komunalne do dysponowania? 

a. Tak 

b. Nie - Rady Osiedla korzystają z lokali, które przyznano im na siedziby, nie są 

dysponentem. W budżecie Miasta Szczecin są zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie siedzib RO 

(czynsze. media). Płatności  realizuje Gmina Miasto Szczecin. Wyposażenie siedzib i wszystkie inne środki 

trwałe zakupione na wniosek Rad Osiedli, są oddawane w posiadanie i użytkowanie  przez Rady zgodnie z 

ich działalnością statutową. Przewodniczący ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia 

przekazanego Osiedlu. 

26. Jeśli Tak, to dzielnica/osiedle ma prawo do: 

a. zarządzania i korzystania z mienia komunalnego 

b. rozporządzania dochodami z przekazanego jej do dysponowania mienia komunalnego  



 
 

Statut Osiedla przewiduje przekazanie Radom Osiedla w zwykły zarząd nieruchomości, ale nie jest to 

praktykowane. Rady Osiedla jedynie korzystają z lokali, które przyznano im na siedziby. 

27. Nadzór nad działalnością organów dzielnicy/osiedla sprawuje 

a. Prezydent miasta – w zakresie gospodarki finansowej 

b. Rada Miasta – Komisja Rewizyjna w zakresie nadzoru nad działalnością organów osiedla. 

28. Czy w razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez radę dzielnicy/osiedla rada 

miasta może rozwiązać radę dzielnicy/osiedla? 

a. Tak 

b. Nie 

29. Czy w razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez radę dzielnicy/osiedla prezydent 

miasta może rozwiązać radę dzielnicy/osiedla? 

a. Tak 

b. Nie 

30. Czy w razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez zarząd dzielnicy/osiedla rada 

miasta może rozwiązać zarząd dzielnicy/osiedla? 

a. Tak 

b. Nie 

31. Czy w razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez zarząd dzielnicy/osiedla 

prezydent miasta może rozwiązać zarząd dzielnicy/osiedla? 

a. Tak 

b. Nie 

32. Wysokość diety przewodniczącego zarządu dzielnicy/osiedla wynosi: 

a. ……0,00……. (za udział w posiedzeniu zarządu) 

b.  ……0,00…….  (za udział w posiedzeniu rady dzielnicy/osiedla) 

c. ……0,00…….  (za udział w sesji rady miasta) 

d. ……402,62…. (ryczałt miesięczny) 

33. Wysokość diety członka zarządu dzielnicy/osiedla wynosi: 

a. ……0,00…….  (za udział w posiedzeniu zarządu) 

b.  ……0,00…….  (za udział w posiedzeniu rady dzielnicy/osiedla) 

c. ……0,00…….  (za udział w sesji rady miasta) 



 
 

d. na podstawie uchwały Rady Osiedla - do 50% diety przewodniczącego rady osiedla 

(ryczałt miesięczny) 

34. Wysokość diety radnego dzielnicy/osiedla wynosi: 

a. ……0,00……. (za udział w posiedzeniu rady dzielnicy/osiedla) 

b. ……0,00…… (za udział w sesji rady miasta) 

c. ……0,00……. (ryczałt miesięczny) 

35. Ogólny koszt funkcjonowania organów dzielnic/osiedli w 2019 roku wyniósł   

1.187 097,00 zł , co stanowiło 0,05% wydatków bieżących budżetu miasta 

36. Ogólny koszt funkcjonowania organów dzielnic/osiedli w 2020 roku wyniósł  

520 065,00 zł , co stanowiło 0,02 % wydatków bieżących budżetu miasta (wynik niemiarodajny z uwagi na 

pandemię). 

 

Podpisano: Aleksandra Ciszewska, Zastępca Dyrektora WGK  

 

 


