Uchwała Nr XII/155/07
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie zmiany statutu Osiedla Centrum
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami,
Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie Osiedla Centrum przyjętym uchwałą nr IX/132/03 Rady Miejskiej w Dębicy z
dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli, jako załącznik nr 1,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Osiedle utworzone zostało w celu pogłębienia więzi między organami gminy, a
mieszkańcami, dla lepszego poznania opinii społecznej, przeprowadzania konsultacji i
uaktywnienia społeczności osiedlowej.”
2) Zmienia się § 1 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
Obszar Osiedla obejmuje: ul. Głowackiego od 18 do końca (parzyste) i od 27 do końca
(nieparzyste), ul. Kolejowa, ul. Konarskiego, ul. Kościuszki od 1 do 17 nieparzyste, ul.
Krótka, ul. Piekarska, ul. Rzeszowska od 1 do 7 (nieparzyste) i od 2 do 10 (parzyste), ul.
Składowa, ul. Spółdzielcza, ul. Strumskiego, ul. śeromskiego, ul. śuławskiego, ul. Rynek, ul.
StraŜacka, ul. Słowackiego, ul. Lipowa, ul. Targowa, ul. Czarnieckiego, ul. Sobieskiego, ul.
Batorego, ul. Gawrysia, ul. Ogrodowa, Plac Solidarności, Plac Sybiraków.
3) W § 4 po ust. 3, dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„ 3a. Reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla przed organami miasta oraz innymi
instytucjami działającymi na terenie Osiedla.”
4) W § 4 po ust. 10, dodaje się ust. 11, 12, 13 i 14 w brzmieniu:
„11. Propagowanie zasad współŜycia społecznego oraz dbanie o mienie będące
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców.
12. Organizowanie mieszkańców w celu utrzymania ładu, porządku i czystości na Osiedlu.
13. Występowanie do właściwych organów miasta z wnioskiem w sprawie nadania tytułów,
nagród i innych wyróŜnień w oparciu o obowiązujące przepisy.
14. Składanie przez Zarząd Osiedla i jego Przewodniczącego rocznego sprawozdania z
działalności na spotkaniu z mieszkańcami, które zorganizowane zostaje najpóźniej w
pierwszym kwartale kaŜdego roku kalendarzowego”.
5) W § 5 zmienia się ust. 7 , który otrzymuje brzmienie:
„7. Uczestniczenie przez Przewodniczącego lub członka Zarządu Osiedla w pracach Komisji
lub sesjach Rady Miejskiej i obligatoryjne zgłaszanie wniosków podjętych na posiedzeniach
Rady Osiedla.”

6) W § 5 po ust. 8, dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:
„9. Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz
mieszkańców Osiedla.
„10. Zawiadamianie Burmistrza Miasta Dębica i Radnych wybranych z terenu Osiedla o
posiedzeniach Rady Osiedla.”

7) Zmienia się § 14 pkt 2
w miejsce zapisu „nie więcej niŜ 15 osób” wprowadza się zapis „11 osób”.
8) Zmienia się § 15, który otrzymuje brzmienie:
1. Kadencja organów Osiedla odpowiada i kończy się wraz z kadencją Rady Miejskiej, a
wybory odbywają się w ciągu 90 dni od wyborów do Rady Miejskiej.
2. Zarząd Osiedla działa do chwili wyboru nowego Zarządu, przez Radę Osiedla
kolejnej kadencji.
3. Wybory organów Osiedla przeprowadza się zgodnie z Ordynacją wyborczą do
organów osiedli.
4. Członkiem Rady Osiedla moŜe być osoba mająca czynne prawo wyborcze,
zamieszkująca oraz zameldowana na terenie Osiedla.
9) Zmienia się § 22, który otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Rady Osiedla, składającym się z pięciu osób,
w tym: przewodniczącego, dwóch zastępców i sekretarza.
2. Uchwały Zarządu Osiedla podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu organu.”
10) W § 23 po ust. 1, dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dieta moŜe być wstrzymana lub potrącona zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miejskiej
w Dębicy”.
11) W § 23 zmienia się ust. 2 i 3, które otrzymują brzmienie:
„2. Przewodniczący lub członek Zarządu Osiedla uczestnicząc w pracach Komisji lub sesji
Rady Miejskiej ma obowiązek zgłaszać postulaty i wnioski, które zostały podjęte na
zebraniach Osiedla.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla lub wskazany przez Przewodniczącego Zarządu
Osiedla przedstawiciel Osiedla ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji, pracach
Rady Miejskiej bez prawa do głosowania.”
12) W § 24 po ust. 5, dodaje się ust. 6 o brzmieniu:
„Przygotowywanie sprawozdań z działalności Rady Osiedla”.
13) Po § 28 wprowadza się tytuł V o brzmieniu
„V. Zasady i tryb wyboru organów Osiedla”.
14) Zmienia się § 29, który otrzymuje brzmienie
„§ 29. Mieszkańcy Osiedla wybierają Radę Osiedla”.
15) Po § 29 dodaje się § 29a do § 29s w brzmieniu:
„§ 29a.
Wybory do Rady są powszechne – prawo wybierania ma kaŜdy mieszkaniec Osiedla, który
najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i posiada prawo wyborcze.

§ 29b.
Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. KaŜdemu
przysługuje jeden głos.
§ 29c.
1. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają bezpośrednio z kandydatów
zgłoszonych w osiedlu.
2. Zgłaszanie kandydatów odbywa się na zebraniu wyborczym.

2a. Jedna osoba uczestnicząca w zebraniu moŜe zgłosić jednego kandydata.
3. Głosować moŜna tylko osobiście.
§ 29d.
Wybory Rady odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do
opieczętowanej urny wyborczej.
§ 29e.
1. Rada Osiedla wybiera ze swego grona Zarząd.
2. Członkowie Rady Osiedla określają w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów, czy wybór Przewodniczącego spośród członków Rady
odbywa się w głosowaniu jawnym czy tajnym.
3. Członków Zarządu wybiera Rada Osiedla w głosowaniu jawnym.
§ 29f.
1. Wybory do Rady Osiedla zarządza Rada Miejska w Dębicy w trybie uchwały.
2. Uchwała winna określać datę wyborów i być ogłoszona na terenie Osiedla
poprzez rozplakatowanie co najmniej na 10 dni przed wyborami.
§ 29g.
Wybory członków Zarządu odbywają się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wyborów
Rady.
§ 29h.
1. Rada Miejska powołuje zespół do przeprowadzenia wyborów Rad Osiedli spośród
radnych oraz pracowników urzędu.
2. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i
Sekretarza.
3. Do zadań zespołu naleŜy m. in.
1) ustalenie ilości mandatów do Rady Osiedla w zaleŜności od liczby mieszkańców,
2) określenie kalendarza wyborczego,
3) powiadomienie mieszkańców o terminach zebrań wyborczych oraz ich zwołanie,
4) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,
5) ogłaszanie wyników wyborów do Rady Osiedla.
4. Zespół współpracuje z Radami Osiedli i Przewodniczącymi Zarządów w zakresie
przeprowadzania wyborów i ustalania ich przebiegu.
§ 29i.
1. Wybory Rady Osiedla dokonuje się na zebraniach wyborczych w Osiedlach.
2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy członek zespołu, o którym mowa w § 29h.
§ 29j.
1. Wybory do Rady Osiedla przeprowadza Komisja Skrutacyjna, zwana dalej Komisją,
w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród wyborców, uczestników zebrania.
2. Członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca do Rady.
3. Do zadań Komisji naleŜy:
1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady Osiedla,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,
4) sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania,

5) powiadomienie Rady Miejskiej w Dębicy o wynikach głosowania.
4. Osoby wchodzące w skład Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 29k.
1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady
Miejskiej w Dębicy.
2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
kandydatów. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów
zgłoszonych przez wyborców. Osoba kandydująca do Rady winna wyrazić na to
zgodę osobiście lub pisemnie w wypadku jej nieobecności na zebraniu.
§ 29l.
1. Głosowanie odbywa się w lokalu będącym siedzibą organów osiedla bądź w innym
lokalu wyznaczonym przez Burmistrza.
2. Przed głosowaniem, przy rozdawaniu kart do głosowania obecni na zebraniu
wyborczym mieszkańcy wpisują się na listę obecności, podając imię i nazwisko oraz
dokładny adres. Lista ta stanowi podstawę do ustalenia kworum i uznania
prawomocności zebrania wyborczego.
§ 29m.
1. Na karcie do głosowania głosujący skreślają z listy kandydatów co najmniej tyle
nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę miejsc mandatowych. Skreślenie
mniejszej ilości nazwisk powoduje niewaŜność głosu.
2. Za wybranych uwaŜa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
3. Gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową ilość głosów, a decydują one o
uzyskaniu mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające. Gdy tego typu
głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia następuje losowanie.
§ 29n.
Dokumenty z przeprowadzonych wyborów komisja przekazuje zespołowi, o którym mowa
w § 29h.
§ 29o.
Wyniki wyborów do Rady Osiedla ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 29p.
1. Wybory uwaŜa się za waŜne, jeŜeli liczba wyborców w pierwszej turze nie będzie
mniejsza niŜ 100, a w drugiej turze nie mniejsza niŜ 80 osób.
2. JeŜeli w pierwszej turze wyborów nie wybrano Rady Osiedla ze względu na brak
kworum, Komisja przeprowadza drugą turę wyborów w tym samym dniu jeśli jest to
moŜliwe.
3. Jeśli wybór Rady Osiedla w trybie określonym w pkt 1-3 okaŜe się niemoŜliwy,
ponownych wyborów nie przeprowadza się.
§ 29r.
Wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla następuje na wskutek:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) utraty prawa wybieralności,
4) odwołania,
5) wyboru na radnego Rady Miejskiej w Dębicy,
6) wygaśnięcie mandatu następuje równieŜ w wypadku odwołania Rady Osiedla.
§ 29s.
W przypadku odwołania składu Rady, wybory uzupełniające zarządza Rada Miejska w
Dębicy.”
16) Tytuł V zmienia się na tytuł VI, który otrzymuje brzmienie:
„VI Postanowienia końcowe statutu”.

17) Zmienia się § 30 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
1. Kontrolę nad pracą Rady Osiedla sprawuje Rada Miejska, a nad pracą Zarządu Osiedla
– Rada Osiedla.
18) Zmienia się § 31, który otrzymuje brzmienie:
1. W razie istotnych naruszeń prawa przez Radę Osiedla lub braku działalności
organów osiedla, Rada Miejska ma prawo zawiesić działanie Rady Osiedla lub
zarządzić jej rozwiązanie.
2. Rozwiązanie Rady Osiedla równoznaczne jest z odwołaniem Zarządu Osiedla.
19) Zmienia się § 32, który otrzymuje brzmienie:
„Zarząd Osiedla dokonuje protokolarnego przejęcia od poprzedniego Zarządu odpowiedniej
dokumentacji i ewidencyjnych składników majątkowych.”
20) W § 33 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu:
„W wypadku braku takich osób, przeprowadza się wybory uzupełniające w głosowaniu
jawnym, bez względu na ilość mieszkańców biorących udział w wyborach, wymagane
jednak jest kworum Rady Osiedla i obecność kandydujących na wolne wakaty.”

§ 2.
Traci moc § 2 uchwały Nr IX/132/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 sierpnia
2003 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.

§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

UZASADNIENIE

Liczne postanowienia dotychczasowych Statutów budziły zastrzeŜenia i wątpliwości
mieszkańców miasta. W związku z tym Komisja Prawno – Organizacyjna wnosi
inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmiany Statutów Osiedli. Projekt uchwały został
wyłoŜony do konsultacji społecznych przez okres 30 dni od dnia 27 sierpnia 2007 r.
Po konsultacjach proponowanych zmian z mieszkańcami wprowadzono dalsze
zmiany w celu ujednolicenia uŜytych pojęć i terminów.

Tak przygotowany projekt uchwały przedkłada się Radzie Miejskiej w celu
zaopiniowania.

