Wrocław, 11 kwietnia 2018 r.

Pakiet przejrzystości dla Wrocławia

Każdy mieszkaniec, organizacja pozarządowa lub społeczna czy przedsiębiorca powinien być tak
samo traktowany w relacjach z Urzędem. Musi mieć równe prawo dostępu do informacji oraz do
bezstronnej decyzji urzędniczej. Poprawimy otwartość urzędu i jego przejrzystość, wydawanie
miejskich pieniędzy będzie w pełni transparentne. Potrzeba do tego nowego otwarcia w relacjach
Prezydenta i urzędników z mieszkańcami. Poddamy urząd kontroli wewnętrznej prowadzonej przez
Radę Miejską. Stanie się ona centrum demokracji miejskiej. Zaprosimy organizacje społeczne, ruchy
miejskie, przedstawicieli biznesu oraz samych mieszkańców do opiniowania oraz współtworzenia
wewnętrznych mechanizmów jawności oraz bezstronności.
Reguła bezstronności, transparentność i otwarcie na mieszkańców
Każdy partner miasta będzie równo traktowany. W stosunku do przedsiębiorstw oraz organizacji
pozarządowych wprowadzone zostaną standardy bezstronności przy zawieraniu umów i
zamówieniach oraz przyznawaniu dotacji.
1. Informowanie o przysługujących prawach, sposobach załatwiania spraw, konkursach i
konsultacjach ma być wynikiem aktywności urzędu, a nie tylko reakcją na zadawane pytania.
2. Protokoły z posiedzeń kolegium prezydenckiego (narad prezydenckich) gdzie zapadają ważne
decyzje dotyczące mieszkańców, powinny być jawne. Jest to ważny warunek przejrzystości
podnoszony we Wrocławiu przez Ruchy Miejskie.
3. Potrzebny jest pełny rejestr umów zawieranych przez miasto. Dzisiejszy spis nie daje dostępu do
umów, jest tylko prostą listą. Treści umów muszą być łatwo dostępne.
4. Dokonany będzie przegląd procedur dotyczących umawiania spotkań obywateli z urzędnikami,
podniesiony będzie standard obsługi w Biurach Obsługi Klienta.
5. Biuletyn Informacji Publicznej powinien zostać przebudowany pod kątem ułatwień w dostępie do
informacji przez np. katalogowanie tematyczne spraw. Umożliwi to proste wyszukiwanie aktów
prawnych, protokołów, decyzji związanych z konkretną sprawą. Dziś obywatel ma trudności ze
znalezieniem odpowiedniej uchwały, zwłaszcza gdy była ona wiele razy zmieniana i aktualizowana.
6. Przejrzyste i możliwie uproszczone od strony formalnej dotacje dla 3 sektora w jasnych
procedurach konkursowych.

7. Urząd powinien wyjść do mieszkańców np. w formie dni urzędniczych w Radach Osiedli.
Mieszkaniec nie musi jechać do Urzędu żeby załatwić każdą sprawę lub zasięgnąć konsultacji w
zakresie np. otrzymanego pisma.

Odnowa demokracji miejskiej w Radzie Miasta i urealnienie jej funkcji kontrolnych
Partnerskie traktowanie Rady Miasta to partnerskie traktowanie mieszkańców. Rada Miasta jest ich
przedstawicielstwem, jej rzeczywista funkcja i ranga musi być więc odbudowana. Stanie się ona
partnerem a nie biernym wykonawcą woli Prezydenta.
1. Komisja rewizyjna kontrolująca władzę w mieście powinna być kierowana przez przedstawiciela
opozycji.
2. Maksymalizacja kolegialności - kluczowe decyzje dla miasta będą omawiane w konsultacji z
szefami klubów. Ważne jest podtrzymywanie wspólnej odpowiedzialności za miasto. Dyskusja ma się
stać najefektywniejszym narzędziem do wypracowywania optymalnych efektów. Różnica zdań i
wymiana poglądów pokazują siłę samorządu, nie słabość.
3. Nowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie rozpatrywać petycje na sali sesyjnej, w terminach
publicznie ogłoszonych i przy udziale publiczności.
Kontrola zewnętrzna i audyt
Regularna ocena zewnętrzna pozwoli na utrzymanie standardów transparentności obowiązujących w
urzędzie..
1. Po wyborach samorządowych zostanie przeprowadzony zewnętrzny audyt transparentności i
procedur bezstronności w celu przygotowania rekomendacji i ich wdrożenia.
2. Organizacje przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe będą zaproszone do współtworzenia
generalnych standardów Urzędu w zakresie bezstronności i przejrzystości, procedur konkursowych
oraz praktyk w relacjach z Urzędem.
3. Wrocław będzie otwarty na rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie stanu
realizacji praw obywatela w mieście i ich stałą poprawę.
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