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sAMoRzĄDu MlEszKAŃcow ostEDLA Hn ..5.'..
Rozdział l
Nazwa iTeren Działania Samorządu Mieszkańców
s1

't.ogoł mieszkańców osiedta nr. ..ń'.' stanowi samorząd miaszkańców
osiedla.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi Samorząd Mieszkańców osiedla
Nr.*a...

$2
1.Samoząd Mieszkańców osiedla nr.5.. wspólnie z Radą Miejską i samoządami
mieszkańców pozostałych osiedli w mieścietworzą system samorządu terytorialnego

w mieście.

2' Samoząd Mieszkańców osiedla działa , zgodnie z postanowieniami
obowiązujących aktów prawnych , tj' ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie
terytorialnym (tekst jednolity Dz.U.z 1996. nr 13, poz74zpoŻ.zm' ) oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszego statutu.

s3.
Granica osiedla przebiega wg uchwały nr lll1ol84 Miejskiej Rady Narodowej z dnia
20 września 1984r. w sprawie podziału miasta na osiedla.

Rozdział ll.
Zadania i sposób ich realizacji.

s4.
samoŻąd Mieszkańów realizuje zadania w szczególności popzez:
'1

.

Podejmowanie uchwał w sprawie osiedla w ramach przyznanych mu kompetencji

2. opiniowanie spraw nalężących do zakresu działania samorządu mieszkańców
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i pzeprowadzaniu przez Radę Miejską
konsultancji spobcznej i pĄektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkańów danego osiedla
4.Występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej lub Zaaądu Miejskiego o
rozpatrzenie spraw , których załatwienie wykracza poza możliwoŚci samorządu

Mieszkańców osiedla.
5. WspółpraĘ z radnymi z terenu osiedla _ kierowanie do nich wniosków
dotyczących osiedla.
6. Współpraę z komisjami Rady Miejskiej , a zł,tłaszcza rozpatrywanie
przekazywanych przez komisję spraw dotyczących osiedla.

s5.
Samorząd Mieszkańów osiedla podejmuje uchwały w sprawach przekazywanych
mu do rostzygnięcia przez Radę Miejską lub Zarząd Miejski.

s6
Samorząd Mieszkańów pozostałe zadania realizuje poprzez:
lnicjowanie i organizowanie czynów społecznych:
- prowadzenie akcji i konkursów mających na celu rozwój i upiększenie osiedli oraz
lepsze wzajemne poznawanie się mieszkańców.
- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzeŻy ( s|y i konkursy)
- organizowanie pozaszkolnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic,
klubów itp'
- organizowanie bazy spońowo rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie osiedla
(boisk, lodowisk, placów gier i zabaw itp' )
- współdziałanie z kierownic1wami szkół i komitetami rodzicielskimi w ustalaniu
najpilniejszych zadań opiekuńczo-wychowawczych w osiedlu oraz wspólnych
kierunków działania'
- organizowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla
mieszkańów niepełnosprawnych , w podeszłym wieku , pozbawionych opieki lub
znajdujących sięw innej trudnej sytuacji zyciowej
_ współdziałanie z plaóWkami słuzby zdrowia w szezeniu ośWiaty zdrowotnej oraz
udziału w akcjach mających na celu poprawę zdrowia ludności i stanu sanitarnego
osiedla
- rozwijanie różnych form życia kulturalnego w osiedlu, _ kluby , koła zainteresowań
wieczory muzyczne , działalnośćodczytowa itp.
- podejmowanie działań mających na celu utŻymanie porządku , spokoju , czystości
oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w osiedlu.
Samorząd Mieszkańców ma prawo zgłaszania wniosków wyraŹających opinię
społeczną we wszystkich sprawach lezących w zakresie działań Samorządu.
.
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RozDzlAŁ lll
Struktura Orqanizacvina

s8
organami Samorządu Mieszkańców
1. ogólne Zebranie Mieszkańów
2.Zarząd osiedla
3. Komisja Rewizyjna.

są

se
1. Zebranie mieszkańców jest organem stanowiącym ( uchwałodawczym )
Samoządu.
2' Zarząd osiedla jest organem wykonawczym organizującym całokształtprac
Samoządu.
3. Zarząd osiedla może takŻe powoływaó dorażne komisje dla rozpaIrzenia
poszczególnych spraw problemowych.

RozDzlAŁ lV
zAsADY l TRYB zWoŁYWANlA oGoLNEGo ZEBRANIA MlEszKAŃcow
oRAz WARUNKI wAzNoŚcl PoDEJMoWAN|A UCHWAŁ

s10
Prawo udziału w ogólnym Zebraniu Mieszkańców przysługuje mieszkańcom osiedla
którzy posiadają czynne prawo wyborcze do rad.

s

.

,

11.

ogó|ne Zebranie Mieszkańców zwołuje na pisemny wniosek 'tlS obywateli mieszkańców osiedla uprawnionych do udziału w zebraniu, z inicjatywy Zarządu
osied|a oraz Zarządu Miejskiego

s12.
1' ogólne Zebranie Mieszkańców zwołuje Zarząd osiedla , ustalając projekt
poządku obrad oraz dzień , godzinę i miejsce zebrania.
2- o ztvołaniu Zebrania Mieszkańców powiadamia się mieszkańów co najmniej na 7
dni przed terminem zebrania.
3. o zwołaniu Zebrania MieszkańcÓw powiadamia się Radę Miejską Burmistrza
Miasta i radnych z terenu osiedla.

s13.
1.

Zebranie jest ważne gdy uczestniczy w nim 1/5 ogółu mieszkańców

.

2. Zebranie jest Ważne w drugim terminie

liczbę obecnych mieszkańów.

'

tj. po up}ywie pół godziny' bez względu na

s14
ogÓlne Zebranie Mieszkańców:
1 . ustala Statut Samorządu Mieszkańców
2. Wybiera Zaząd osiedla , przewodniczącego zarzĄdu oraz komisję rewizyjną
3' Podejmuje uchwały w sprawach:
al zagospodarowania terenu osiedla
b/ utrzymania porządku na terenie osiedla
cl przeznac.zenia środkÓw Ędących w dyspozycji Samoządu
d/ czynów społecznych
4. Występuje do Rady Miejskiej lub Zarządu Miejskiego z wnioskiem o
rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwościZebrania
Mieszkańców.
5' Dokonuje rocznej działalnościZarządu osiedla i innych organów samoządowych.
6. Wykonuje zadania określone w $ 4.
1' Zebranie Mieszkańńw opiniuje sprawy przeznaczenia lokali uzytkowych i
lokalizacji zakładów , których działalnośćmoŹe być uciąlliwa dla otoczenia.
2- Zebranie Mieszkańów moze upowaznić Zarząd osiedla do przedstawienia
opini i wnioskw W sprawach określonychw $ 4' z inicjatywą podjęcia uchwał Zebrania
Mieszkańców występująZaząd osiedla a także grupy mieszkańców
zainteresowanych określonymproblemem'
1-
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15.

. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów ( |iczba głosów waznych większa

niż polowa ogólnej liczby waŹnie oddanych głcsów )
2. ogólne Zebranie Mieszkańów może postanowić o przeprowadzeniu tajnego
głosowania.

s16
1. zzebrania
uchwały.

Mieszkańów sporządza się protokoł , do Kórego załącza się podjęte

2' Protokol podpisuje przewodniczący i protokólant.
3' odpis podjęłch uchwał przekazuje się niezwłocznie Zaządowi Miejskiemu.

RozDzlAŁ v
oRGANY WYKoNAWczE sAMoRzĄDU l zAKREs lcH DzlAŁAŃ

s17
1

. Zarząd osiedla składa się z przewodniczącego

sekretarza

,

skarbnika oraz członków.

Zaządu , jego zastępcy

,

2. Liczby członkÓw Zarząóu wynosi od 4 - 7 osób'
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

s

18.

1. Posiedzenie Zarządu osiedla zwoluje Przewodniczący Zaządu nie rzadziĄ niŻ raz
w kwartale,
2. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć radni Rady Miejskiej .
3. Uchwav zarządu zapadajązłłykĘwlekszością głcsów pzy obecności co najmniej
połowy członków.

s1s
zarząd osiedla:

1' Zwołuje Zebrania
projekty uchwał.

'-

Mieszkańów ' ustala projekt poządku obrad, pzygotowuje

2' organizuje mieszkańów w celu rozwiązywaniu problemów osiedla i realizai1i
zadań'
3' Współdziała z organizacjami politycznymi , społecznymi i młodzieżowymi dla
zapewnienia realizac-ji zadań samorządu mieszkańców, oraz społeczno gospodarczego rozwoju osiedla.
4' organizuje wykonanie uchwał Zebrania Mieszkańców oraz kontroluje ich
realizacje.

s20
Zarząd osiedla zaprasza organizacje polityczne , społeczne i młcdzieżoweoraz
organy samorządu na zebraniu Mieszkańów i własne posiedzenia poświęcone
omawianiu spraw interesujących te organizacje i organ.

s21

_

Zaząd osiedla przygotowywuje projekt opinii w sprawach określonychw $4 pkt. 2
pŻedstawia je zebraniu mieszkańów do akceptacji, a w przypadku upowaznienia

i

przez Zebranie jednostce organizacy.inej , która zwróciła się o opinię.

s22
Zarząd osiedla z upoważnienia Zebrania Mieszkańów moze występować do
samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących osób prawnych lub fizycznych z
zadaniem .
1 / Wszczęcia postępwania
Z Dopuszczania do udziału w postępowaniu jeżeli to uzasadnione jest celami
Statutowymi Samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny.
1

.

s

23.

Przewod niczący Zarządu osiedla :
1. pzewodniczy obradom Zebrań Mieszkańców i Zarządu oraz reprezentuje

Samoząd Mieszkańców osiedla.

2. Wykonuje czynności zł\riązane z gospodarowaniem środkami finansowymi

Samorządu'
3' Uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej z głosem doradczym.
4. organizuje współdziałanie organów Samoządu Mieszkańcow osiedla z komisjami
Rady Miejskiej oraz z radnymi z terenu osiedla.
5. Współpracuje z przewodniczącymi organizacji politycznych, społecznych i
młodzieżowych oraz organów spóldzielczych i samoządowych dziaĘących na
terenie osiedla.

RozDzlAŁ Vl

sPosoB GosPoDARoWANn śRoDKAM| FlNANsoWYMl

FlNANsowo_RzEczoWEGo sAMoRzĄDU'

W RAMAGH PLANU

s24

--'

Fundusze Samoządu Mieszkańców składają się:
. Wydzielonych pzez Radę Miejską środków finansowych
2. Dobrowolnych wpłat zakładów , organizacji i mieszkańców oraz środków
uzyskiwanych z organizowanych przez Samorząd przedsięwzięć
't

s25
Podstawę gospodarki Samorządu Mieszkańców stanowi uchwalony pzez Zebranie
Mieszkańców roczny plan finansowo_rzeczowy ( budżet ).

s26
1.

7aząd osiedla prowadzi księgowośĆwedług zasad ustalonych dla organizacji

spobcznych.
2. obsługę finansową Samorządu Mieszkańców zapewnia z upowaznienia Burmistrz
Miasta Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

s27
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji planu f nansowego i zeczowego składane jest na

Zebraniu Mieszkańów.

$28

.

1
Dla kontroli pzestząania zasad celowego i oszczędnego gospodarowania
funduszami i majątkiem Samoządu Mieszkańców , Zebranie powołuje Komisję
Rewizyjną liczącą 3 osoby.
2' Cżonkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w organach wykonawczych

Samoządu Mieszkańów.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

s2e

Komisja Rewizyjna:
'l' Kontroluje działalnośćZarządu osiedla oraz gospodarkę funduszami i majątkiem
Samorządu.
2. Przedstawia na zebraniu Mieszkańów sprawozdanie ze swej działalności.
3. ocenia projekt planu rzęczowo-finansowego, sprawozdania z jego wykonania i
przedstawia Zarządowi osiedla swoje wnioski.
4. Wrazie stwierdzenia w zarządzaniu funduszami oraz majątkiem Samorządu
niezgodnościze statutem lub przepisami prawnymi, Komisja Rewizyjna niezwłocznie
informuje a tymZarząd osiedla'
5. W przypadku braku reakcji ze strony zarządu osiedla , Komisja Rewizyjna
informuje o powyzszym takcie Zarząd Miejski'

s30
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co na.imniej raz w kwańale

.

RozDzlAŁ Vll
TRYB tvYBoRÓW .oBwoŁYwANlA czŁoNKow oRGANÓw sAMoRzĄDoW
oRAz UZUPEŁNIANIA sKŁADow w czAslE KADENCJ|

s31
Wybory do organów wykonawczych Samorządu Mieszkańów - Zarządu osiedlazarządza Za ząd M iejski.

s32
Pzewodniczącego i człcnków Zaządu osiedla wybiera się na ogólnym Zebraniu
Mieszkańców w głosowaniu tajnym (ań'36 , ust.2 ustawy osamorządzie

terytońaInym).

s33
Przewodniczącego wyborczego Zebrania Mieszkańców wybiera się spośród
uczestników Zebrania.

s34
1. Wybory pzeprowadza Komisja Wyborcza (Skrutacyjna ) w składzie co najmniej 3

osób , wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Człcnkiem Komisji
nie moŹe być osoba kandydująca do organów Samoządu.
2. Do zadań Komisji nalezy przyjęcie zgłtcszonych kandydatur, paeprowadzenie
głosowania , ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokĄ o
wynikach wyborów. Protokoł podpisują paewodniczący ! członkowie.
3. Za wybranych uwaza się kandydatów , którzy uzyskali największą liczbę głosÓw.

s3s

się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych
bezpośrednio pzez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Kandydatem na przewodniczącego lub członka organów samoządu nie może być
osoba skazana za pŻestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich
pobudek.
1. Wybory odbywają

s36
1. Przewodniczący i członkowie Zarządu są bezpośrednioodpowiedzialni pzed
Zebraniem Mieszkańców i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji,
jezeli nie wykonują swych obowiązków , naruszają postanowienia Statutu i Uchwał
Samorządu, lub dopuścilisię czynu dyskwalifikującego w opini środowiska.
2. DecyĄa o odwołaniu z zajmowanej funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu

zainteresowanego.

s37
W pzypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu osiedla albo
wszystkich e'złonkÓw Zarządu - Zarząd Miejski zaządza wybory uzupełniające.
2. Wybory innych osób dla uzupełnienia skadu Zarządu osiedla pzeprowadza
samodzielnie Zebranie Mieszkańów informując o Iym Zarząd Miejski'
3 Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonychw $32-36
1.

RozDzlAŁ Vlll

s38
'l. Przewodniczący Zarządu osiedla składa się na Zebraniu Mieszkańców informac.je
o swej działalnościw okresie między zebraniami obejmując w szczególności:
- realizację uchwał Zebrania Mieszkańców
- wydanie z upoważnienia Zebrania opini oraz stan ich realizacji
_ przyjęte uzgodnienia z organizacjami politycznymi , społecznymi i młcdzieżowymi i
innymi formami samorządu w zakresie realizacji statutowych zadań
2. Na zebraniu Mieszkańów informacje składa przewodniczący Zarząóu osiedla w
sprawach dotyczących reprezentowania Samorządu Mieszkańów.

s3e

Zarząd osiedla ma obowiązek składania na zebraniu mieszkańców okresowego a
co najmniej rocznego sprawozdania z cabksźałtuswej działalności,W tym z
realizacji planu fi nansowo-rzeczowego.

s40
Do złozenia sprawozdania z całoksztaftu działalnościlub z wybranych zagadnień ,
Zarząd osiedla zobowiązany jest również w przypadku Wystą)ienia z wnioskiem w tej

sprawie 1/5 obywateli uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańów lub Zaząd
Miejski.

RozDzlAŁ lx
PosTANoWENlA KoŃcowE

s41
Zmiany Statutu uchwala Zebranie Mieszkańców i przedkłada do zatwierdzenia
Radzie Miejskiej.

s42
W przypadku spomych postanowień Statutu interpretuje vaĘąco Zanąd Miejski.

