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Szanowna Pani, 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą  oceną  zapisów w aktualnie 
obowiązujących statutach rad osiedli. W oparciu o pierwsze miesiące pracy w Radzie nowej 
kadencji oraz dotychczasowe doświadczenia koleżanek i Kolegów Radnych pracujących w 
poprzednich kadencjach pozwalamy sobie zwrócić  Państwa uwagę  na brak w zapisach 
statutowych mechanizmu, który pozwalałby na podjęcie działań  zmierzających do pozbawienia 
mandatu radnego osoby, która po wyborze nie udziela się  w pracach Rady. 

Oczywiście rozumiemy, że celem nadrzędnym staturn jest stworzenie mechanizmów 
wyboru radnych i regulacji obejmujących zasady pracy rady osiedla działających w interesie 
lokalnej społeczności. Rozumiemy również, że brak zapisów o możliwości usunięcia radnego 
nią  ją  w założeniu przeciwdziałać  nieprawidłowościom prowadzącym do prób usuwania z grona 
rady osoby/osób reprezentujących interesy mniejszości w radzie lub mające inne zdanie niż  
jakaś  grupa radnych. Ten mechanizm jest zrozumiały i w pełni wpisuje się  w demokratyczne 
podstawy tworzenia statutu. W praktyce pojawiają  się  jednak sytuacje, w których wybrane do 
pracy w Radzie osoby szybko się  zniechęcają  lub pozostają  całkowicie pasywne jeśli chodzi o 
angażowanie się  prace na rzecz mieszkańców. Taka postawa pozostaje oczywiście w 
sprzeczności z ideą  działania lokalnych samorządów przy jednoczesnym blokowaniu mandatu 
osobom, które w trakcie wyborów nie uzyskały odpowiedniej liczby głosów, a być  może 
wnosiłyby do pracy rady dodatkowe wsparcie. W tym kontekście, w naszej ocenie, istnieje 
konieczność  wprowadzenia do statutu mechanizmu, który w obiektywny sposób umożliwiałby 
oceną  aktywności pracy radnych i umożliwiałby wymianę  niepracujących osób na kandydatów. 
którzy uzyskali kolejno największą  liczbę  głosów, a nie zakwalii kowali się  do rady. 

Mamy nadzieje, że sposób wyrażenia naszego stanowiska jest jasny niemniej w 
przypadku pytań  jesteśmy otwarci na dyskusję. Oczekując Państwa komentarza pozostajemy, 
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 Pani, 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą  oceną  zapisów w aktualnie 
obowiązujących statutach rad osiedli. W oparciu o pierwsze miesiące pracy w Radzie nowej 
kadencji oraz dotychczasowe doświadczenia koleżanek i Kolegów Radnych pracujących w 
poprzednich kadencjach pozwalamy sobie zwrócić  Państwa uwagę  na brak w zapisach 
statutowych mechanizmu, który pozwalałby na podjęcie działań  zmierzających do pozbawienia 
mandatu radnego osoby, która po wyborze nic udziela się  w pracach Rady. 

Oczywiście rozumiemy, że celem nadrzędnym statutu jest stworzenie mechanizmów 
wyboru radnych i regulacji obejmujących zasady pracy rady osiedla działających w interesie 
lokalnej społeczności. Rozumiemy również, że brak zapisów o możliwości usunięcia radnego 
mają  w założeniu przeciwdziałać  nieprawidłowościom prowadzącym do prób usuwania z grona 
rady osoby/osób reprezentujących interesy mniejszości w radzie lub mające inne zdanie niż  
jakaś  grupa radnych. Ten mechanizm jest zrozumiały i w pełni wpisuje się  w demokratyczne 
podstawy tworzenia statutu. W praktyce pojawiają  się  jednak sytuacje, w których wybrane do 
pracy w Radzie osoby szybko się  zniechęcają  lub pozostają  całkowicie pasywne jeśli chodzi o 
angażowanie się  prace na rzecz mieszkańców. Taka postawa pozostaje oczywiście w 
sprzeczności z ideą  działania lokalnych samorządów przy jednoczesnym blokowaniu mandatu 
osobom, które w trakcie wyborów nie uzyskały odpowiedniej liczby głosów, a być  może 
wnosiłyby do pracy rady dodatkowe wsparcie. W tym kontekście, w naszej ocenie, istnieje 
konieczność  wprowadzenia do statutu mechanizmu, który w obiektywny sposób umożliwiałby 
oceną  aktywności pracy radnych i umożliwiałby wymianę  niepracujących osób na kandydatów, 
którzy uzyskali kolejno największą  liczbę  głosów, a nie zakwalifikowali się  do rady. 

Mamy nadzieje, że sposób wyrażenia naszego stanowiska jest jasny niemniej w 
przypadku pytań  jesteśmy otwarci na dyskusję. Oczekując Państwa komentarza pozostajemy, 
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