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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
 

IV kadencja 
 
 
 
 

DODATKOWE    SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI 
REGIONALNEJ  

 

o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druki 
nr 3220 i 3273).  
 

Sejm na 103 posiedzeniu w dniu 20 maja 2005 r. – zgodnie z art.47 ust.1 Regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3933 do Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu.  

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na 

posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2005 r.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

 
1) w art. 1 po zmianie 2 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 11: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dzielnica działa na podstawie odpowiednich przepisów niniejszej ustawy, 
statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy, będącego 
załącznikiem do statutu m.st. Warszawy oraz innych uchwał Rady m.st. 
Warszawy przekazujących dzielnicy zadania i kompetencje gminne i 
powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz 
zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego.”, 

b) w ust. 2 pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 



„2) utrzymanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, 
rekreacji, sportu i turystyki z wyłączeniem placówek o znaczeniu ponad 
dzielnicowym w stosunku, do których uchwałę o wyłączeniu podejmie Rada 
m.st. Warszawy, 

3) zadania związane z ochroną zdrowia oraz prowadzenie żłobków, 
4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym z wyłączeniem dróg 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz innych w stosunku, do 
których podejmie uchwałę o wyłączeniu Rada m.st. Warszawy,”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Przekazanie zadania dzielnicy jest jednoznaczne z przekazaniem organom 

dzielnicy uprawnień stanowiących i wykonawczych przewidzianych 
prawem, związanych z wykonywaniem tego zadania.”;”; 

- posłowie J.Zdrojewski oraz K.Janik w imieniu  Klubu Parlamentarnego Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej        

           - odrzucić 
Uwaga: Poprawki nr 1, 2 i 5 należy głosować łącznie. 
 
2) w art. 1 po zmianie 2 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) po art. 11 dodaje się art. 11a i 11b w brzmieniu: 
„Art. 11a. 1. Zarząd dzielnicy wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu dzielnicy. 

2. Regulamin organizacyjny urzędu dzielnicy nadaje zarząd dzielnicy. 
Art. 11b. 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza dzielnicy wykonuje 

rada dzielnicy lub w zakresie ustalonym przez radę dzielnicy w odrębnej 
uchwale przewodniczący rady dzielnicy, z tym że uchwała ta nie może 
obejmować prawa do ustalenia przez przewodniczącego rady 
wynagrodzenia burmistrza dzielnicy. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu dzielnicy 
wykonuje burmistrz dzielnicy.”;”; 

- posłowie J.Zdrojewski oraz K.Janik w imieniu  Klubu Parlamentarnego Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej 

- odrzucić 
3) w art. 1 po zmianie 2 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 12: 
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Zarząd dzielnicy jest dysponentem środków przewidzianych w załączniku 
budżetowym dla danej dzielnicy oraz dysponentem kont dzielnicy. 

1b. Rada dzielnicy może dokonywać zmian w planach dochodów i wydatków 
w ramach rozdziałów dzielnicowego załącznika budżetowego.” 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu: 
„2a. Rada dzielnicy przedstawia Radzie m.st. Warszawy opinię na temat 

wszystkich uchwał określających wysokości wpływów określonych w ust. 
3. 



2b. W przypadku nie wyrażenia opinii w sprawach określonych w ust. 2 i 2a w 
terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia 
opinii uważa się za spełniony. 

2c. Rada dzielnicy może podjąć uchwałę o wydatkach, które nie wygasają w 
roku budżetowym dotyczących kwot zawartych w jej załączniku 
budżetowym. Przepisy o finansach publicznych stosuje się 
odpowiednio.”;”; 

- posłowie J. Zdrojewski oraz K. Janik w imieniu Klubu Parlamentarnego Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej 

- przyjąć 
 

4) w art. 1 po zmianie 3 dodać zmianę 4 w brzmieniu: 
„4) w art. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. M. st. Warszawa staje się następcą prawnym podmiotów, o których mowa w ust. 
1, także w odniesieniu do wykonywania uprawnień fundatora określonych w 
statutach fundacji, których założycielami są te podmioty.”; 

- posłowie B.Zdrojewski, Ł.Abgarowicz oraz Z.Chlebowski w imieniu Klubu 
Parlamentarnego - Platforma Obywatelska RP 

- przyjąć 
 

5) w art. 1 po zmianie 3 dodać zmianę 4 w brzmieniu:: 
4) w art. 22: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem ust. 2a, jest zwierzchnikiem 

służbowym pracowników jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji 
i straży m.st. Warszawy.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Burmistrz dzielnicy jest zwierzchnikiem służbowym pracowników 

jednostek organizacyjnych działających w zakresie kompetencji i zadań 
dzielnicy.”.”. 

- posłowie J.Zdrojewski oraz K.Janik w imieniu  Klubu Parlamentarnego Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej 

- odrzucić 
 
Warszawa, dnia 1 czerwca 2005 r. 
 
 
 
 
 
                     Sprawozdawca Przewodniczący Komisji  
 
               /-/  Bogdan Zdrojewski                                            /-/  Waldy Dzikowski 
                                                          
 




