
STATUT OSIEDLA NR 2

Rozdział I

Zasady ogólne

§1

1. Osiedle Biecz Nr 2 jest jednostką pomocniczą Gminy.

2. Osiedle Biecz Nr 2 położone jest w miejscowości Biecz, liczy 775

mieszkańców.

3. Mieszkańcy Osiedla Biecz Nr 2 zwanego dalej „Osiedlem” tworzą wspólnie

z innymi Osiedlami wspólnotę samorządową.

§2

Osiedle działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13
poz.74 z 1996 r. z póź.zm.).

2. Statutu Gminy.
3. Niniejszego Statutu.

Rozdział II

Organy Osiedla i zakres ich działania

§3

1. Organami Osiedla są:

a) Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla – organ uchwałodawczy,

b) Zarząd Osiedla – organ wykonawczy.

2. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.

3. Kadencja Przewodniczącego Zarządu Osiedla i innych organów powołanych

przez Zebranie Mieszkańców Osiedla trwa 4 lata i kończy się z momentem

wyborów nowych organów.
Wybory przeprowadza się nie później niż 6 m-cy po wyborach do Rady
Miejskiej.

§4

1. Do kompetencji Zebrania Mieszkańców Osiedla należą wszystkie sprawy

istotne dla mieszkańców.

Do Zebrania Mieszkańców należy w szczególności:

a) uchwalenie wniosków w celu rozpatrzenia ich przez Radę lub Zarząd

Miejski,



b) podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania środkami finansowymi

przyznanymi Osiedlu.
2. Organizowanie wspólnych prac na rzecz Osiedla.

§5

Kompetencje Przewodniczącego Zarządu Osiedla:

1. Reprezentuje Osiedle na zewnątrz.

2. Prowadzi biuro Osiedla.
3. Przewodniczy Zarządowi Osiedla.

4. Zwołuje i organizuje zebrania mieszkańców Osiedla w sposób zwyczajowo

przyjęty.

5. Realizuje uchwały Rady Miejskiej dotyczące Osiedla, a także umożliwia

zapoznanie się z uchwałami Rady Miejskiej jak najszerszego kręgu

mieszkańców.

6. Pełni rolę męża zaufania w miejscowym środowisku.

7. Wykonuje powierzone mu przepisami prawa zadania z zakresu administracji
publicznej.

8. Raz w roku na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla przedstawia

informację ze swej działalności.

§6

Kompetencje Zarządu Osiedla:

1. Zarząd Osiedla pomaga Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w prowadzeniu

i załatwieniu spraw Osiedla.

2. Inicjuje i prowadzi na terenie Osiedla prace możliwe do wykonania małymi

nakładami finansowymi i przy współudziale mieszkańców.

3. Zarząd Osiedla współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez

Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Miejskiej

w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla.

4. Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się według potrzeb. Posiedzeniom

przewodniczy przewodniczący Zarządu Osiedla.

5. Zarząd Osiedla:

a) opracowuje projekty uchwał w sprawach, które są rozpatrywane przez

zebrania,
b) występuje wobec Zebrania Mieszkańców z inicjatywami dotyczącymi

udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Osiedla i realizacji

zadań samorządu,

c) organizuje wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców oraz

kontroluje ich realizację,

d) współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji

zadań,

e) informacje z działalności Zarządu Osiedla składa Przewodniczący

Zarządu Osiedla na zebraniach mieszkańców Osiedla.



Rozdział III

Zasady zwoływania Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla

§7

1. Ogólne Zebrania Mieszkańców Osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu

Osiedla. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać zebrania na wniosek:

radnego, zarządu Miejskiego, Komisji rewizyjnej lub 1/10 mieszkańców

uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla.

2. Ogólne Zebrania Mieszkańców Osiedla, na którym mają być

przeprowadzone wybory przewodniczącego Zarządu Osiedla, Zarząd Osiedla

i Komisji Rewizyjnej zwołuje Zarząd Miejski, podaje miejsce, dzień

i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród

radnych do Rady Miejskiej.
3. O ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla, o którym mowa w ust.1

mieszkańcy powinni być powiadomieni przez przewodniczącego Zarządu

Osiedla bez względu na to jaki organ lub osoba zwołuje zebrania.

4. Ogólne Zebrania Mieszkańców odbywają się w miarę potrzeb.

§8

1. Zebranie jest ważne, jeżeli zostali o nim powiadomieni w sposób

zwyczajowo przyjęty mieszkańcy Osiedla.

2. Zebranie może przeprowadzić wybory i podejmować uchwały, gdy

uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do

głosowania.

3. Jeśli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczestniczy 1/10

mieszkańców uprawnionych do głosowania, to po upływie 15 minut od

ustalonego terminu odbywa się zebranie w II terminie, które jest ważne bez

względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Rozdział IV

Przebieg Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla

§9

1. Zebraniu przewodniczy przewodniczący Zarządu Osiedla z wyjątkiem

zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
2. Zebrania Ogólne Mieszkańców Osiedla są protokołowane przez

protokolanta, którym powinien być członek Zarządu Osiedla.

3. Protokół z Zebrania Mieszkańców Osiedla powinien zawierać:

a) miejsce i datę zebrania,

b) stwierdzenie ważności zebrania,



c) porządek zebrania,
d) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,

e) podpis przewodniczącego Zarządu osiedli i protokolanta,

f) do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki, jeśli

były one niezbędne do dyskusji.

4. Kopię protokołu z zebrania przesyła się Sekretarzowi Gminy.

Rozdział V

Tryb przeprowadzenia wyborów i odwołanie przewodniczącego Zarządu

Osiedla i Zarządu Osiedla

§10

Przewodniczący Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla wybiera Ogólne

Zebranie Mieszkańców Osiedla.

§11

1. Prawo wybierania Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu

Osiedla przysługuje osobom stale zamieszkałym na obszarze Osiedla,

posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat życia.

2. Kandydować na przewodniczącego Zarządu Osiedla lub członków Zarządu

Osiedla może wyłącznie osoba uprawniona do głosowania.

§12

1. Wybory są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym,

zwykła większością głosów.

2. Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarząd Osiedla wybierani są spośród

nieograniczonej liczby kandydatów.

§13

1. Kandydaci zgłaszani są na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla.

2. Wybory przeprowadza wybrana wcześniej Komisja Skrutacyjna.

Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do

organów samorządowych.

3. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania oraz sporządza

protokół ze wszystkich swoich czynności.

§14

W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Przewodniczącego zarządu

Osiedla, a następnie członków Zarządu Osiedla w liczbie 5 do 9 osób.



§15

1. Wyniki głosowania odczytuje przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

2. Wybrany zostaje ten z kandydatów, który otrzymał największą liczbę

głosów.

§16

1. Ogólne Zebrania Mieszkańców Osiedla może odwołać przewodniczącego

Zarządu osiedla i członków Zarządu Osiedla przed upływem kadencji, jeżeli

nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub

dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. W przypadku odwołania lub ustąpienia przewodniczącego Zarządu Osiedla

lub wszystkich członków Zarządu Osiedla, Zarząd Miejski zarządza wybory

uzupełniające.

3. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w §12, §13

i §14.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§17

1. Statut Osiedla uchwala Rada Miejska zwykłą większością głosów

w głosowaniu jawnym.

2. Zmiana Statutu Osiedla następuje w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§18

Statut Osiedla wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Szary


