Uchwała Nr 4o9ILXl2014

RADYMIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sierpca

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gmirurym (tekst
jednolity Dz. U. z 2o13 t. poz.594 z późn' zm.) Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

s1.

Przyjmuje się Statut Miasta Sierpca w brzrnieniu określonymw załączlllku nr 1 do niniejszej

uchwĄ.

s2.
Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca.

s3.

1. Uchwała wchodzi w Życie z upł1rłem 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z wyłączentem $ 9 ust. 1 pkt 9' $ 14 ust.2-7 oraz $ 51 ust. 1
Stafutu, które to postanowienia wchodzą \ł Źycie w dńu pierwszej sesji nowo wybralej Rady
Miej skiej nowej kadencj i.
2. Z dntem wejściaw życie uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej:
1) Nr 295,XXXV 12009
dnia 2.12.2009 r. w sprawie obwieszczenia jednolitego tekstu
Statutu Miasta Sierpca
2) Nr 345/XXXDV2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Sierpca
3)Nr Ż2llxxx|2012 z dnia 05 '09 .Ż012 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Sierpca

z

4)Nr 289lXl'l201l3 z

dnia 27 .03.Ż013 t. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sierpca

"ĘiByf,?A;"-1t:"
Marek C,

STATUT MIASTA SIERPCA
CZĘSC I:
Postanowienia ogólne

s1.
Uż}te w stafucie Miasta Sierpca sformułowania oznaczają:
1) Masto - Miasto Sierpc;
2) Bumiistrz - Burmistrza Masta Sierpca;

3) Radny - członek Rady Miejskiej Sierpca;
4) Klub Radnych - Klub Radnych Rady Mejskiej Sierpca;
5) Przewodniczący Rady - Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca;
6) Wiceprzewodni czący _Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sierpca;
7) Rada - Rada Miejska Sierpca;
8) Komisja - Komisja Rady Miejskiej Sierpca;
9) ogólne Zebranie Meszkńców osiedla _ ogólne Zebranie Mieszkańców 0siedla Miasta
Sierpca;

Miasta Sierpca;
1l)Ustawa _ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmim1m.
10) Statut - Statut

1.

$2.

Gm|na Miasto Sierpc jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na jej
terenie.

Ż. KuŻdy Mieszkaniec Miasta jest członkiem wspólnoty samorządowej.
3. Gmina Miasto sierpc użyra nazwy: Miasto sierpc.
4. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 18,6 km2. Granice tego obszaru
5.

oheśIone są na mapie

stanowiącej zał4cznknr 1 statutu'

Ustanawia się:

1) herb Masta Sierpcą którego wzór i opis Stanowi załącznik ff 2 statutu;
2) flagę Miasta SieĘca, której lwzór i opis stanowi załącznik m 3 statutu;
3) hrrynn Masta Sierpca, którego zapis nutowy oraz słowa określone są w załącznitu nr 4
Statutu;

4) insygńa Masta Sierpcą tj.:
a) łancuch z herbem Miasta Sierpca stanowiący symbol władzy Burmistrza Miasta,
b) łńcuch z herbem Miasta Sierpca starrowiący symbol władzy Przeworlniczącego Rady

6.

Miejskiej:
Ictórych wzór i opis okeślaZałącznik nr 5 statutu;
5) sztandar Rady Miejskiej, którego wzór i opis stanowi Załącznik n:r 6 Statutu;
6) Modzieżową Radę MiejsĘ, któĘ regulamin okeśla odrębną uchwałą Rada Miej ska.
Ustala się zasady i tryb uŹ}tkowania herbu, flagi i hymnu Miasta S ierpca ptzez:

1) organy miasta;
2) jednostki organizacyj ne miasta;
3) Urząd Miejski i straz Miejską;

4)

osoby fizyczne nie prowadzące działalnościgospodarczej;

7.

5)
6)

osoby fizyczne i prawne prowadzące działalnośćgospodarczą;
inne podmioty ubiegające się o uz}tkowanie helbu i flagi miasta'

Herb Miasta:

1) w1łvieszany jest w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Miasta, Urzędu Mejskiego
i Straz y Miejskiej;

2)

wy'lvieszany j est w innych miej scach niż wskazane w pkt I wyłączne za zgodą Burmistrza;

3) może byó umieszczany

na drukach urzędowych podmiotów określonych w ust. 6 pkt 1' 2 i 3

niniejszego paragrafu.

8.

Flaga Miasta:
1) jest wyłieszana na gmachu budynku Urzędu Miejskiego, w miejscach publicznych w czasie

2)

uroczystości miejskich i panstwowych oraz w czasie innych uoczystości waznych dla
lokalnej społeczności;
moŻe być w1"wieszana także na gmachach inst}'tttcji, przedsiębiorstw i organizacji
społecznych w czasie ich uroczystości.

9. Hlmn

Miasta:

1) jest odgrywany w trakcie sesji Rady Mejskiej oraz w czasie uroczystości miejskich o
doniosłyn znaczeniu;
2) moŹe być odgrywany w czasie innych uroczystości miejskich.
10. Podmioty, o których mowa w ust' 6 pkt 4 _ 6 niniejszego paragrafu mogą uŻywaó wizermku
herbu i / lub flagi Miasta wyłącznie za zgodą Bumristrza Miasta wylazoną w formie pisemnej.
Bumristrz Miasta może cofnąć zgodę na używanie wizerunku herbu i / lub flagi Miasta, jeże1i
będzie on uzywany niezgodrlte z zasadami okreśIonymi w niniejsz1m Statucie.
11. Wniosek o wyrazenie zgody na używanie wizerunku herbu i / lub flagi Miasta, składany do
Burmistrza Miasta, wynraga formy pisemnej i winien olreślaó: sposób i formę uŻyłvania
wizerunku herbu 1ub / i flagi Miastą projekt lub protoĘp przedmiotu, na którym ma być
umieszczony wizerunek herbu i / 1ub flagi Miasta.
12. Prawo noszenia insygnia, o którym mowa:

a przysługuje wyłącznie Burmistrzowie Miastą
w ust. 5 pkt 4 lit. b przysługuje wyłącznie Przewodniczącemu Rady Miejskiej
'W
przJpadku vacatu na stanowiskrr Przewodniczącego Rady Miejskiej prawo noszenia insygnia
ma Wiceprzewo dnlczący Rady Miejskiej wykonujący obowiązki Przewodniczącego Rady
Miejskiej ' W wyjątkowych s}.trracj ach Burmistrz Miasta może jednorazowo upowźnió do
noszenia i:lsygnia Zastępcę Burmistrza Miastą a Przewodniczący Rady Miejskiej jej

1)
2)

13.

w ust. 5 pkt 4 lit.

Wiceprzewodniczącego.

i 13 osoby są uprawnione nosić insygńa podczas:
1) sesji Rady Miejskiej;
2) uroczystości w trakcie L1órych dokonuje się wręczenia orderów

14. Wskazane w ust. 12

lub

odznaczeń

paristwowych' a także odznaczeń lesortowych;

3) podczas rrroczystości z okazji świątpaństwowych oraz innych waŻnych dla lokalnej
społeczności'
15. Przewodniczącego Rady Miejskiej:

1) nowej kadencji, wybranego na pierwszej sesji nowo wybranej Rady dekoruje insygniami

tu

po jego wyborze Przewodniczący obrad;

2) wybranego w trakcie trwania kadencji Rady dekoruje insygniami' tuż po jego
prowadzący obrady
16.

'Wiceprzewodniczący

Rady Miej skiej

wyborze,

.

Na sesji Rady Miejskiej, podczas któĘ ma miejsce śiubowanie nowo wybranego Burmistrza
Miasta, po złożeniuślubowania dotychczasowy Burnristrz Miasta przekazuje insygnia nowemu

Burmistrzowi Miasta. W przypadku nieobecności dotychczasowego Bunnistrza Miasta aktu
dekoracji ilsygniami dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej. odstępuje się od czynności w
przypadku wyboru Burmistrza Miasta na kolejną kadencję.
17. Sztandar Rady Miejskiej uczestniczy w woczystościach z:wtązanych ze świętami3 Maja i 11
Listopada, a w innych uroczystościach za lprzednią zgod4 Rady Miejskiej, a w okresie między
sesjami Przewodniczącego Rady.
18. Skład Pocztu sztandarowego ustala Rada Miejska na sesji poprzedzającej uroczystośó.

1. Miasto wykonuje

s3.
spocz1rłające na nim zadania za pośrednicfwem Rady Miejskiej i Burmistrza

Miasta.
pomagają: pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie oraz
jednostki organizacyjne Masta.
W granicach określonych Ustawą Miasto może prowadzić działalnośćgospodarczą. w t}'m celu
można tworzyó wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, także Fzedsiębiorstwa i spółki
prawa handlowego z udziałem Miasta. Wykaz jednostek oraz spółek' o Ltórych mowa wyŻej,
stanowi załącznik nr 7 statutu'
Relacje między Miastem a podmiotami wskazanymi w ust' 4 tego paragrafu olceślająstatuty
tych podmiotów, umowy z nimi zawierane lub alcy o ich utworzeniu.
Siedzibą organów Miasta jest budyrek Urzędu Miejskiego przy ulicy Piastowskiej 11 a.

2. W wykon1łvaniu zadan

3.

'-

4-

5.

s4.

1. osobie szczególnie zasłużonej dla Miasta Rada Miejska moźe nadać honorowe obyłvatelstwo.
2. Nadanie obylvatelstwa honorowego nie wiąŻe się z jakimikolwiek konsekwencjami bąrlz
3.
4.

5.

zobowiązaniami osoby zastuŻonej wobec Miasta.
Pozbawienie obywatelstwa honorowego następuje w takim samym trybie jak jego nadanie.
Podmiot o szczególnych zashrgach dla Miasta Rada Mejska może uhonorowaó medalem
,,ZasłuŻony dla Miasta Sierpca'' bądz tytułem ,,Honorowy Gospodarczy Ambasador Miasta
Sierpca".
Zasady nadanie w1róźnień, o których mowa w ust. l i 4 tego para$afu, określaRegulamin
prz1znawania w1rr óżri.eń przyęty ptzez Radę Miej ską odrębną uchwałą.

CZĘSC tr:
Władza uchwałodawcza i kontrolna Miasta
Mieszkańcy Miasta

ss.

1. W sprawach samoopodatkowania się Mieszkanców na ce1e publiczne, w sprawie odwołania
Rady Miejskiej i / lub Burmistrza Miasta przed upty'wem kadencji oraz w imych ważnych dla
Miasta sprawach' Mieszkńcy Miasta rozstrzygają w drodze referendum lokal_nego.
Ż. Zasady przeprowadzania referendum lokahego określaustawa z dnia 15 września 2000 r. o
referendum lokalnym.

1'

$ó.
Meszkaniec Miasta jest uprawniony uczestniczyć

w ogólnych

Zebraniach Mieszkńców

Osiedli.
Mieszkańcy Miasta mogą w uchwale ogólnego Zębrania Mieszkańców osiedla domagać się
przekazania im'w znząd częścimienia komunahego znajdującego się na terenie ich osiedla.

KilŻdy' także Mieszkaliec Masta' jest uprawniony do składania skargi na pracę Urzędu
Miej skiego, jednostek organizacyjnych Masta jak również jego olganów"
4. Do obowiązków mieszkańca Miasta nalezy pruestlzegan1e przęisów miejskich oraz
3.

dostosowanie się do decyzji administracyjnych jego dotyczących'

$7.

IkLżdy jest uprawniony zapozlać się z dokumentami Rady Miejskiej' Komisji Rady oraz
Burmistrza, zvłiązarryfri z rcallzacją zadan publicznych. PowyŹsze uprawnienie dotyczy
Ió\ł/nieŹ plotokołów z sesji Rady Miejskiej o ile nie nastą)iło wyłączenie jej jawności.
Udostępnienie dokumentów, polegające na okazaniu do wglądu oryginafu lub kserokopii
dokumentu potw'ierdzonego za zgodnośćz oryginałem, następuje na wniosek zairrteresowanego
ob}rvatela w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu wyznaczonym, w obecności
upowaŻńonego placownika. obylvatel ma prawo sporządzać z przedłożotrych dokumentów
notatkj onz zuŻądać ich kopii za odpłatnością'
3. Udostępnieńe dokumentów następuje niezwłoczńe, tj. w telminje 7 dni od dnia wpływu
1.

wniosk-u4.

odmowa udostępnienia dokumentu lub jego częścinastępuje w przypadkach wskazanych

przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Radny

$8'

Radny reprezentuje swoich wyborców i ma obowiązek kontal1owania się z nimi, m.in. poprzez
uczestniczenie w ogólnych Zebraniach Mieszkanców osiedli'

1.

$9'
Radny jest zobowiązany:

1) zachowy;vać

się godnie;

2) doskonalió swoje kompetencje samorządowe;
3) akĘwnie uczestrriczyć w pracach Rady i jej Komisji;
4) uczestniczyó w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji potwierdzając swoją obecnośó
podpisem na liścieobecności, a w przJpadku nieobecnościusprawiedliwiać ją
Przewodniczącemu Rady lub Komisji najpóźniej na kolejnej sesji

1ub

posiedzeniu;

5) współorganizować i uczestniczyów ogó|tlychZ,ebraniach Mieszkanców osiedli;
6) fuformować Meszkanców, jeżeli posiada taką wiedzę, o stanie realizacji budżetu Miasta;
7) przyjmowaó od Mieszkańców Miasta postulaty i zgJaszać je w formie zapytań bądż
interpelacji do Bunrristrza Miastą ajeśli postulaty te dotyczą projekhr budżetu przekazpvać
je do zaopiniowania właściwejKomisji. W ohesie realizacji budżetu posfuIaty te Radny
zgłasza do Brrrmistrza, który Zajmuje stanowisko w sprawie;

8) z:wracać się z interwencją do właściwychorganów Miasta gdy wymagają tego intelesy

lokalnej społeczności;
9) uczestniczyó w pracach co najmniej jednej Komisji' nie więcej jednak jak dwóch, oraz w
Komisjach dorźnych;

lO)podejmować inicjaĘrvę uchwałodawczą wedfug zasad określonych w niniejszym Statucie;
ll)powstrzymaó się od udziału w głosowaniu w sprawach, które dotyczą jego interesu
prawnego;

l2)pełnić dyżury;
13)ujawnió fakt bycia udziałowcem lub akcjonariuszem lub wspólnikiem w spółkach
świadczącychusługi na Źecz Miasta i powstrz1łnaó się udziafu w głosowaniu w sprawach

2.

dotyczących tych spółek.
Radny ma prawo;

1) brać udział w posiedzeniu Komisji, któĘ

nie jest członkiem, bez prawa głosowania i prawa

do diety;

Ż) uczeshiczyć, za pisemrrą zgodą Przewodniczącego Rady, w szkoleniach krajowych
zwtązanych z wykonywaniem mandatu Radnego. Koszt udziafu Radnego w szkoleniu
podlega rozliczenią zgodnie z obowiązując1mi przepisami, na podstawie delegacji
sfużbowej;

3) dokonylvać wglądu do dokumentów Miasta w sprawach przez siebie prowadzonych w
ramach prac Komisji;

4) składaó interpelacje i zapytu:ia w każdej sprawie' Przed złożeniem interpelacji Radny
obowiązany jest sprawdzić' czy sprawa nie jest przedmiotem badania właściwej

-

przedmiotowo Komisji;

5) zwrócić się do właściwejprzedmiotowo Komisji o zbadanie sprawy;
6) w uzasadnionych przypadkach do zwrotu kosztów podróży najszybszym środkiem
lokomocji. Dec1zję co do wyboru środkalokomocji podejmuje Przewodniczący Rady

3.

Miejskiej. Dyspozycję przejazdu słrźbowegodla Przewodniczącego Rady Miejskiej wydaje
jeden z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Radnemu przysługuje prawo do diety, o ile w1pełnia obowiązki qnikające z mandatu
Radnego. W prz1padku uchylenia się od podstawowych obowiązków, dieta ulega odpowiednio
pomniejszeni u, tj.:

1) o Żoło w przypadku nieobecności Radnego na sesji zwyczajnej Rady lub w przypadku
nieobecności na posiedzeniu Komisji stałej, której jest członkiem;

2) o IOvo w prz1padku opuszczenia przez Radnego częścisesji zwyczajnej Rady

lub

posiedzenia Komisji stałej, któĘ jest członkiem.

prawa do diety w wysokości określonej w ust. 3 p}t 1, o ile przedłoży
zwolnienie lekarskie, przy cz'jI: z tego uprawnienia Radny może skorzystaó wyłącznie nz la

4. Radny nie traci

-

5.

1'

rok kalendarzowy.

Potwierdzeniem nieobecności Radnego na sesji Rady bądź posiedzeniu Komisji jest lista
obecności, natomiast potwierdzeniem opuszcz etia przez Radnego części sesji zwyczajnej Rady
lub posiedzenia Komisji stałej, jest adnotacja w protokole sesji Rady lub w protokole
posiedzenia Komisji.
$ 10.

Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje wskutek:

1) śmierci;
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
3) odmorłry złożenia ślubowania:

4) wyboru na Burmistrza;
5) niezłożenia w terminie oświadczenia o stanie majątkow;m;
6) utraĘ prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;

7) prawomocnego w1roku sądu, oŹeczonego za przestępstwo umyślne;
8) w imych przypadkach wskaz anych powszechnie obowiązującymi przepisami

prawa.

2. Spadkobiercy zinarłego Radnego mają prawo do ńewypłaconych Radnemu diet i należności.
3. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego Radnego o w}.raŹenie zgody na
rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada powofuje Komisję dla szczegółowego zbadarua

wszystkich okoliczności sprawy. Komisja przedstawia swoje ustalenia i propozycje na piśmie
Przewodniczącemu Rady. Przed podjęciem uchwĄ w tej splawie Rada Miejska zobowipana
jest wysfuchać zainteresowanego Radnego.

Rada Miejska

1. Rada Miejską jako

2.
3.

organ stanowiący

i

$ 11.

kontrolny, jest właściwarczstrzyga we wszystkich

sprawach pozostających w zakresie działania Miasta Sierpca, o ile ustawy nie stanowią ilaczej.

Zakrcs działa:ria Rady, sposób jej wyboru określaUstawa oraz niniejszy statut..

W przypadku wniesienia skargi na działanie organów gminy Rada Miejska zajmuje stanowisko
w drodze uchwały' Stalowisko Rady przekazyrłane jest niezwłocznie osobie skarŻącej oraz
zainteresowanlm organom.

Przewodniczący Rady

1.

$ 12.

Rada wybiera ze swego grona Pruewodniczącego i 1 - 2 Wiceprzewodniczących w głosowaniu
tajn1m bezwzględną większościągłosów ustawowego składu Rady'

2- Pravło zgłaszanta kandydatury na

stanowisko Przewodniczącego

przysfu guje kazdemu Radnemu.

1.

i

Wiceprzewodniczących

s 13.

Przewodniczący Rady jest zobowiązany:

1) ustalić porządek obrad i

2)
3)
4)
5)
6)

Ęb przyjmowania

poprawek do pĄektów uchwał;

przymować przed sesją poprawki do projektów uchwał;
wyznaczać zastępcę w prz}padku opuszczenia sali obrad;
przedkładać Radzie Miejskiej infomrację o pracach podjętych w okresie międzysesyjnym;
nadzorować pracę biwa Rady Miejskiej;

niezwłocznie przedkładać Burmistrzowi interpelacje Radnych składane w okresie między
sesiami;
kierować
7)
do właściwejprzedmiotowo Komisji Rady sprawy zaistriiałe w okesie między
sesjami, o ile nie są one ujęte w planach placy Komisji;

8) przewodniczyć pierwszemu posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, a w przypadku
niemożnościprzewodniczenia powierzyć tę czynnośó Wiceprzewodniczącemu Rady
Miej skiej;

9)

sprawowaó dyżul w ustalonya terrrrinie i miejscu;

I0) pnekazywać pisma wpłylvające do Rady, zgodnie z właściwościąodpowiednim organom;
11)dbaó o autorytet Rady Miejskiej;
12) przedstawiaó wykładnię statutu po zasięgnięciu opinii radcy prawnego;

13)korzystaó z pomocy prawnej radcy prawnego zapewniając jednocześnie tę pomoc inn1m
Radnym.
Przewodniczącjr Rady ma prawo:

3.

1) powoł1lvaó zespoły doradcze;
2) wyznaczać Przewodniczącego obrad spośród Wiceprzewodniczących;
3) stawiaó wnioski personahe w stosunku do osób wybieranych i powo$anych;
4) wyznaczać, zakres stĄch i dorźnych obowiązków dla Wiceprzewodniczącego/cych Rady.
Przewodniczący Rady nawiązuje stosunek pracy z Burmistrzem Masta. Podstawą do
nawiązania stosunku pracy jest zaświadczetie Komisji Wyborczej o wyborze na starrowisko

Burmistrza.
4. W przypadku Edy Z przycz'\ od siebie niezależnych Przewodniczący Rady ńe może pełnić
swojej funkcji' jego obowiązki i uprawnienia przechodzą, na okres nie dłuższynż 3 miesiące,
na wskazanego przez Radę Miejską Wiceprzewodniczącego.

Komisje Rady

1.

2.

s 14.
Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powołuje uchwałą stałe ]ub dorźne Komisje.

Komisje stałe stanowią:
1) Komisja Rewizyjna;

2) Komisja Budżefu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji;
3) Komisja oświaryKultury opieki Społecznej i Zdrowia,
4) Komisja Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji.
3.

Komisja Rewizyjna obejmuje swoim zakresem działania kontolę:
1) działainościBumristrza odnośnie:
a) realizacji budżetu;

b)
2)
3)

c)

wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz interpelacji Radnych;
funkcjonowania Urzędu i zgodności jego dziażań z ptavlem;

całokształtu gospodalki finansowej Miasta z uwzględnieniem wykorzystanych przez Miasto
oraz jej jednostki organizacyjne dotacji;
funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta, w tym spółek Skarbu Miasta.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji obejmuje swoim zakresem
działania sprawy dotyczące finansów miejskich' budownictwa komunalnego i gospodarki
1okalowej, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa, wywórczości, handlu i usfug,
gospodarki gnrntami, promocji.
5. Komisja oświaĘKultury opieki Społecznej l Z'Ąrowia obejmuje swoim zakresem działania
sprawy zwiąane z działalnościąmiejskich p1acówek oświatowo-wychowawczych i
kulturahych, organizacją czasu wolnego dzieci t młodzieżry, funkcjonowaniem pozarządowych
orgaaizac1i wychowawczych, ploblematyką spońl i turystyki, problematyką bezrobocia,
problemami opieki społecznej i służbyzdrowia.
6. Komisja Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Pub1icznego i Komunikacji obejmuje swoim
zakresem działana sprawy związane z drogami i komunikacją' czystością i porządkiem w
4,

miejscach publicznych, ocbroną środowiskąuzależnleń, ochroną przeciwpożarową,

bezpieczeństwem weterynar5inym i fitosanitarn}Tn.
'7.

Komisja stała ]iczy co najmniej 3 Radnych, nie więcej jak 7. Skład Komisji ustala uchwałą

Rada.

8'
9'

Przewodniczący Komisji stałej, a w następnej kolejności Wiceprzewodniczący wybierany jest
podczas pierwszego jej posiedzenia. Wybór Przewodniczącego Komisji zatwierdza Rada w
drodze uchwały'

Uchwałą Rady Komisje stałe mogą byó łączone i rozwiązyrłane. Powyższe nie ma
zastosowania do Komisj i Rewizyjnej.

10. Działalnośćstałych i

1. Do

dorźnych Komisji problemowych ustaje z upływem kadencji Rady.
$

ls.

stĄch należy w szczególności:
1) stała praca mer}toryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których Komisja została
zadań Komisji

powołana;

2) rozpatr}'lvanie i opińowanie spraw przekazanych Komisji przez jej członłów, Radnych
spoza składu Komisji, Przewodniczą cych Zasządów osiedli, Radę, Bumristrza;
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą na zasadach określonych w statucie;
4) występowanie na forum Rady z propozycjami stanowisk, opinii;

s) kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej Komisji określonychw jej
regulaminie.

Komisje stałe, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, działają wedfug póhocznego planu pracy
przedkładanego Radzie i sprawozdań z jego wykonania.
-t-

Plan pracy na kolejne póhocze przedkładany jest w formie piserrrnej do końca miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego dane póhocze Przewodniczącemu Rady. o treściplanu

powiadamia Radnych na najblższej sesji Przewodniczący Komisji'
4.

Sprawozdanie z wykonania planu pracy wraŻ z projektem uchwĄ dofycząc}m prz}jęcia bąÓŹ
odrzucenia sprawozdania przez Radę przedkładany jest w formie pisemnej Przewodniczącemu
Rady do końca miesiąca darrego póhocza, którego sprawozdanie dotyczy. o treścisprawozdania
powiadamia Radnych na najbliźszej sesji Przewodniczący Komisji.

Zakres działarria Komisji dorźnych oheślaRada w uchwale o ich powołaniu. W czasie
wykonylvania zadaśprzez komisję dorazną obowiąZują w stosunku do niej te same Zasady jak
w odniesieniu do komisji stałych'
6. Posiedzeniom Komisji przewodniczy jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Pierwszemu
posiedzeniu powołanej Komisji przewodniczy Przewodniczący Rady lub jeden z
Wiceprzewodniczących Rady'
7. o terminach posiedzeń Komisji oraz ich tematyce zawiadamia Przewodniczącego Rady
Miejskiej Przewodniczący Komisji.
8. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział Radni nie będący członkami Kornisji,
Przewodntczący Zarządów osiedli oraz inne osoby za zgodą Przewodniczącego Komisji'
9. W zakresie nieuregulowan1'rn powyżej do posiedzeń Komisji stosuje się odpowiednio
postanowienia niniejszego statutu dotyczące sesji Rady Mejskiej.
5.

$ 1ó.

Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem
zainteresowania więcej niż jednej Komisji.
Realizacja postanowieńa zawartego w ust. 1 następuje poprzez:
l) wspólne posiedzenia Komisji;
2) udostępnianie własnych opracowań i analiz;
3) powoły;vanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.
J. Komisje mogą zlecić podjęcie szczegółowego postępowania (wykonania zadań) dla zbadanią
1.

zebrania i przedstawienia Radzie szczegółowych opinii w konkretnej sprawie. W przypadku
przewidylvanego pojawienia się zobowiązan pieniężnych wymaganajest zgoda Rady.
$ 17.

1. Komisja

2.
3'
4.

władna jest do zajmowania stanowiska w sprawach. które należą do jej kompetencji,
jeŻeli w posiedzeniu bierze udział co najrnniej połowa członków Komisji.

Komisja podejmuje stanowiska zwykłą większościągłosów.
Prawo zwoł1łvaniaKomisji przysługuje jej Przewodniczącemu i Przewodniczącemu Rady.
Posiedzenie Komisji Przewodniczący zwołuje także na wniosek 1/3 jej członków.

Przewodniczący Komisji może zaprosió do udziafu
Miejskiego i / lub inne osoby spoza Rady.

1. Komisjom
Miasta-

w posiedzeniu pracowników

$ 18.

przysfuguje prawo uzyskania informacji o działalnościjednostek organizacyjnych

Ż. Zawyjątkiem

spółek miejskich' Komisja jest uprawniona:

1) wiz1towaó jednostki organizacyjne Miastą
2) dokon1rvać przeglądu ewidencji, planów pmcy, sprawozdań
6riu1u1n636i rtanej jednostki,

3)

Urzędu

i

dokumentów doĘczących

występować do pracowników jednostek o udzie1enie pisemnych i ustnych wyjaśnień.

Komisja Rewizyjna
$ 19.

1. W sk]ad Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni wybierani przez Radę spośród kandydatów
wskazanych przez Kluby Radnych. W przypadku gdy liczba Klubów Radnych nie jest

wystarczająca dla skompletowania pełnego składu Komisji Rewizyjnej Rada powołuje członka
tej Komisji spośród Radnych tiezrzeszonych"

dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczące1o w
głosowaniu j awnym zwykłą większościągłosów i przedkłada powyżSze uchwały do
wiadomościRady Miejskiej. Zgłoszerie sprzeciwu co do wyboru przez Il3 ustawowego składu
Rady powoduje koniecznośó zatwierdzenia wyboru w głosowaniu jawn1m w drodze uchwały.
W celu usprawnienia pracy Komisja RewŁyjna spośród swego grona wybiera sel:retarza
Komisji.
Rezygnacja z funkcji członłaKomisji Rewizyjnej przyjmowana jest przez Radę Mejską w
głosowaniu jawnyrrr zwykłą większościągłosów na najbliższej sesji Rady.
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana wykonylvaó zadania kontrole w skłailzie co najmniej 2i3
jej członków.

2. Komisja Rewizyjna

3.

4.
5.

6. W

7.

prrypadku gdy Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie uchwały Rady,
podjęĘ z inicjary.wy irrnej Komisji stałej' przedstawiciel tej Komjsji uczestniczy we wszystkich
cz}nności kontrolnych Komisji Rewiz1jnej. Komisja stała, która była inicjatorem kontroli,
może zrezygnować z oddelegowania jej przedstawiciela do prac Komisji Rewizyj nej za zgodą
tej Komisji.
Komisja składa Radzie sprawozdanie ze swej działallościdwa razy w roku, tj. do dnia 30
czerwca i 31 grudnia lub też kaŹdorazowo na żądanie Rady.

$ 20.

1. Komisja Rewizyjna

2.

działa na podstawie opracowanego na jeden rok

Rocznego Planu Kontroli.

i

przyjętego przez Ftadę

Roczny Plan Kontroli powinien obejmować:

1) kontro1ę wykonania budzetu;

3.

2) opiniowanie sprawozdania finansowego;
3) kontrolowanie wykonania uchwał i załatwienia interpelacji;
4) wykonanie zaleceń pokontrolnych organów nadzoru;
5) wybrane do kontroli poszczególne dziedziny działalnościMiasta
6) datę przeprowadzenia kontroli.

Przeprowadzenie kontroli nie wynienionej w Rocznym Planie Kontroli może odbyć się Ęlko na
polecenie Rady Miejskiej, a w pŹ}padku gdy sprawa jest pilna na polecenie Przewodniczącego

Rady.

4.
5.

1.

lub poszczegó1ne sprawy;

o

poleceniu przeprowadzenia kontroli Przewodniczący Rady infomruje Radę Miejską

podczas najbliższej sesji.

W celu przeprowadzenia kontroli Komisja Rewizyjna powofuje zespół kontrolny składający się
z co najmniej 2 jej członkówDo czasu ogłoszenia w}ł ków kontroLi zarówno kontrolujący jak i kontrolowany obowiązany

jest do zachowania tajemnicy shrŻbowej.

s 21.
W związku z wykon1rvaną kontrolą Komisja ma prawo' po okazarriu pisemnego upowaŹnienia
wydanego przez Przewodniczącego Rady, do:
1) wstępu do pomieszczeń i imych obiektów jednostek kontrolowanych;

2) wglądu do ksiąg' rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt

3)
4)

2.

3'

3.

dokumentów

zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów;
żądania od wszystkich właściwychw sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji;
powoł1.wada biegłych do uczestniczenia w pracach kontrolnych;

5)
6) zwołylvania narad

placownikami kontrolowanej jednostki.
Pracownicy kontrolowanej jednostki obowiązani są udzielaó członkom zespołu kontrolnego
ustnych i pisemnych wyjaśnień w splawach dotyczących przedmiotu kontroli.
osoby kontrolujące pod1egają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy olaz przepisom o
postępowaniu z wiadomościami zawierającylrrLi tajemrLicę państwową i sfu'Żbową w zakresie
obowiązuj ąc1łn w jednostce kontrolowanej '
Z

1. Roczny Plan Kontroli

2.

i

znajdujących się w jednostce kontrolowanej i związalych z je1działalnością;

przez Radę Miejską.

s 22.

przedstawiany jest Bumristrzowi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu

Komisja Rewizyjna opracowuje szczegółowy harmonogram prowadzenia kontroli, ustalając w
nim osoby, które z uwagi na zajmowane stanowisko powinny być obecne podczas kontro1i oraz
zalaes w1łnagającej udostępnienia dokumentacji. Szczegółowy harmonogram kontroli, w
zafeŻnościod ustaleń, może być przedstawiony przez Komisję Rewizyjną jednocześnie z
Rocznym Planem Kontroli.
Szczegółowy harmonogram kontroli powinien byó tak ustalony, aby nie zakłócał normalnego
toku pracy Urzędu ijednostek organizacyjnych, a w szczególności uwzględniał plan urlopów.

Jeżeli temriny kontroli ustalone Rocznym Planie Kontroli uleg!ą przesunięciu, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej na co najmniej tydzileń pzed' datą wyrrrienioną w planie, powiadamra
Burmistrza o faktyczn}m terminie jej przeprowadzenia oraz podaje szczeglły z:wia4;ne z
kontrolą, o których mowa w ust. 2. Jeże1i plan pracy Komisji Rewizy'nej jed1łrie w przybliżeniu
określadatę kontroli, Przewodrucz4cy Komisji Rewizyjnej o mającej nasĘlić kontroli
zawiadamia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. Wszelkie nieprawidłowości utrudńające pracę Komisji powinny byó sygnalizowane przez
Przewodniczącego Komisji Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady uprawnionyjest do
zasygnalizowania nieprawidłowościBurmistrzowi i domagania się ich usunięcia. Jeżeli mimo
tego nieprawidłowościnie zostaną niezwłocznie usunięte, Przewodniczący Rady poszerza
porządek obrad najbliższej sesji o powryższą sprawę.
JeŹeii w trakcie przeprowadzanej kontroli, zespół kontrolny stwierdzi nieprawidłowości,które
mogą być usunięte przy pomocy jednego polecenia lub dyspozycji, Przewodńczący Komisji
Rewizyjnej kieruje odpowiedni wńosek do właściwychosób oraz Burmistrza, określając w nim
temrin usunięcia nieprawidłowości. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej infornruje o
powyższym PŹewodniczącego Rady.
7. Korrrisja Rewizyjna jest uprawniona do włączenia do prac Komisji specjalistę okeślonej
dziedziny, dziaŁającego na tzecz Komisji na podstawie umowy zlecenia. Umowę zlecenia
zawiera na potrzeby Komisji przewodniczący Rady Miejskiej.
8. Zkłżdejkontroli zespół kontrolny sporządza protokół wedfug wpnogów określonych poniżej.
4,

s 23.
1.

Protokół kontroli powinien zawieraó:

1) częśćwstępną,

a)
b)
c)
d)

tj.:

datę przeprowadzenia kontroli;

skład osobowy zespołu kontrolnego;

przedmiot kontroli z dokładnym podaniem jakiego okresu czasu dotyczyła;

wykaz osób składających wyjaśnienia i wykaz dokumentów poddanych badaniu;
2) częśóopisową, tj.
:

a)
b)

stwierdzony stan faLtyczny;
zgodnośćstwierdzonego stanu faktycznego Ze stanem p1anowan}m;

3) podsumowanie kontroli i wnioski,

tj.:

a) zgodnośćlub niezgodnośó działania z prawem;
b) wnioski pokontrolne w1mragające przyjęcia przez Radę Miejską
wykonania;

i

kierowania do

4) wykaz dokumentów

zaŁączonych do protokołu oraz wykaz pozostałych dokumentów, na
podstawie k1órych komisja postawiła wnioski.

3.
4.

Protokół z kontroli przedstawiany jest Komisji Rewizyjnej. Jeżeli z przeprowadzonej kontroli
wynika koniecznośćpostawienia wńosków zmlerzających do zrniany istniejącego stanu,
protokół przed jego zatwierdzeniem przez Komisję Rewizyjną winien być zaplezentowany na
wspóln}.rn posiedzeńu kontrolujących i kontrolowanych. Zorganizowanie wspólnego
posiedzenia należy do Przewodniczącego Komisji Rewizfi nej.
Kontro1owany może złożyćwyjaśnienia, które Komisja uwzględni iub odrzuci, uzasadniając
podstawy swojego stanowiska.
Treśó protokołu nie może Zavłierać starrowiska Komisji co do osób lub organów, które w trakcie
prowadzenia kontroli nie miały możliwościzajęcia stanowiska lub złożenia wyjaśnień' Jeżeli
uzyskanie wyjaśnienianapotyka na szczególne trudności, przewodniczący zespołu
kontroĘącego moŹe wyjątkowo zwrócić się o złożeniewyjaśnień do przełożonego lub organu

nadzorującego kontro1owaną dziedznę' względnie do osoby lub organu akrualnie 6dniącego
się prowadzeniem spraw kontrolowanych.

1.

s 24.

Dokumentacja Komisji Rewizyjnej zawiera:

1) dokumenty potwierdzające skład osobowy Komisji;
2) plan pracy Komisji;

3)

protokoły z kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi Konrisji Rewizyjnej.

2. Teczki Komisji Rewizyjnej powimy znajdować się w Biurze Rady.
3. Na czas sporządzenia protokofu z kontroli (nie dłużejjak przez 7

Komisji może
znajdowaó się poza terenem Urzędu Miejskiego w wyłącznej dyspozycji członka Komisji
dn1) tęDzka

Rewizyjnej.
s 2s.

1. Komisja Rewizyjna może zaptaszać na swoje posiedzenia kierowników kontrolowanych

2.
3.

4.

jednostek w celu omówienia w1łikających z kontroli ustaleń oraz wniosków.
Na podstawie ustaleń kontrobych Komisja Rewizyjna występuje z wnioskami zmierzając1mi
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości'zapobieżenia im na przyszłośó oraz
usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.
Komisja Rewizyjna kieruje do jednostek skontrolowanych oraz do Burmistrza ,,Wystąlienie
pokontrolne'' zawierające uwagi i wnioski w przedmiocie usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowościi wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za
powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
Burmistrz i kierowńcy jednostek, są zobowiązani w terminie 14 dni od dnia doręczenia
pokontrolnego'' zawiadomić Komisję o podjętych przez nich działaniach.
',Wystąlienia
Niemożnośćwykonania w danym momencie wniosków pokontrolnych wynaga podania
pIzyczyly' uzasadnienie jej oruz podania terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.

Klub Radnych

.-

$ 26.

1. Radni

tworzą Klub Radnych na zasadzie dobrowolności.

2. Klub Radnych dzia}awyłączne na forum Rady.
3. Klub Radnych liczy co najmniej 3 osoby'

Zawiadomienie o założeniu Klubu jego
Przewodńczący przedkłada się Przewodniczącemu RaĄ w formie pisemnej w ciągu 7 dni od

4'

5.
6.

dnia zebrania załoŹycielskiego.
Zavłiadomjenie o załoŹeniu Klubu, o któryrrr mowa w ust. 3 okreśia:

1) imię i nazwisko przewodniczącego Klubu;
2) listę członków Klubu z okeśleniemfunkcji wykonyvanych w Klubie;
3) nazwę Klubu.
Radny może byó członkiem Ę1ko jednego Klubu.
Radny przystępujący do istniejącego Klubu lub występujący z Klubu składa Przewodniczącemu
Rady pisemne oświadczenie.

7. Klub ńe

spełniający w1.rnogów statutowych ulega samorozwiązaniu, co Rada stwierdza w
formie uchwały.

8. Klub

9'

reprezentuje na forum Rady Przewodniczący Klubu.

DziałalnośćKlubu Radnych nie może byó finansowana z budżetu Miasta.
10. Przedstawiciel i{lubu moze przedstawiać stanowisko Klubu we wszystkich sprawach będących
przedmiotem obrad Rady.
1

1.

Klub dziala przez okres kadencji Rady. Upłylv kadencji Rady jest róWoznaczny

rozwiązaniem Klubu.
12.

Klub może ulegaó

wcześniejszemu rozwiązarriu
podejmowanej zgodnie z jego regulaminsal

na mocy uchwały jego

Z

członków,

Biuro Rady
s 27.

1. Biuro Rady prowadzi zbiór uchwał, stanowisk i protokołów z

sesji

RaĄ

przeznaczonych do

uŻ}tku powszechnego.

2.
3.

4.

Uchwały Rady są publikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Miasta Sierpca, a w
szczególlie uzasadnionych przypadka w periodyku ,J.{asz Sierpc'', nieodpłatrrie dostępnyrrr na
terenie Miasta Sierpca.
Biuro Rady prowadzi obsługę administracyjną posiedzeń Komisji stałych za wyjątkiem
posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Nadzór nad pracą Biura Rady sprawuje Przewodniczący Rady'
Przygotowanie sesji Rady

1'
2.
3.

4.

$ 28.

kzevlodnlczący Rady przygotowuje sesje Rady.
Przewodticzący zwraca się do Przewodniczących Komisji, Przewodniczących Klubów
Radnych i do Bumristrza z zapyta em w przedmiocie spraq które powinny znaleźó się w
porządku obrad zwo}ywanej sesji.

Przewodńczący ustala projekt porządku obrad, miejsce, dzień

i

godzinę rozpoczęcia obrad

sesji.

Przed'każdą sesją Przewodniczący Rady' po zasięgnięciu opinii Burmistrza, Przewodniczących
Komisji oraz Klubów ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję
$ 29.

1" Radni

oraz Przewodniczący Zan4dów osiedli powinni byó powiadomieni o zwołaniu sesji co
najmniej 1ą J dni p2ed terminem- Wraz z zawiadomieniem powinń otrzynaó projekt porządl-u

obrad, przygotowane przez wnioskodawców projetty uchwał i materiały z:wiązute z

2.

pŹedmiotem sesji.
W prz1padkach nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący Rady zwotuje sesje nadzwyczajne.

Obrady Rady Miejskiej
$ 30.

1.

Porządek obrad Radyjest następujący:

1) zatwierdzenie porządku obrad;

2) prq1ęcie

protokołu z poprzedniej sesji;

3) fufomtacje

i

komunikaty Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji oraz

oświadczenia Przewodniczących Klubów Radnych;
4) sprawozdanie Burmistrza z jego prac między sesjami;
5) interpelacj e i zapltania Radnych;

6) odpowiedź Burmistrza na interpelacje i zap1tania Radnych;
7) dyskusja i głosowanie nad uchwałami;

8) sFawy różne;
9) komunikaĘ @iura

Rady, o terminach posiedzeń Komisji, dacie następnej sesji, ię.).
Po stwierdzeniu quorum Przewodńczący przedstawia projekt porządku obrad. Z wnioskiem o
zmiarrę porządku obrad może wystąpió Radny oraz Burmistrz. Uchwała o uzupehrieniu
porządlrr obrad, jego zatwierdzeniu lub zdjęciu okeślonegopun|-nr z poządku obrad, zapada
bezwzględną większościągłosów ustawowego składu Rady.
3.

Zmiana porządku sesji Rady w zakresie spraw objętych jej porządkiem może nastą)ić w
dowo]rr}'m momencie jej tfwania bezwzględną większościągłosów ustawowego składu Rady.
$ 31.

1.

obrady Rady sąjawne. Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomościtemrin, miej sce
i przedmiot obrad Rady co najmniej na trzy dni przed sesją zamieszczając informację na tabiicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

z. PubLicznośó ma prawo przeb1vaó w trakcie sesji Rady w miejscu do tego przeznaczol',m.
J. Rada wyłącza na wniosek Przewodniczącego Rady jawnośćobrad w odniesieniu do całej sesji
lub poszczególnych punktów porządlu obrad, jeże1i ustawy tak stanowią. W prz1padku
wyłączenia jawności oblad Przewodniczący zarządza opuszczenie sali obrad przez osoby nie
wchodzące w skład Rady.
4. Radny nie może ujawnić treściobrad, co do których Rada wyłączyła jawnośó.
s 32.

1.

Sesja Rady może odb}.!vać się w ciągu jednego 1ub ki1ku posiedzeń. ogłoszenie terminu
następnego posiedzenia wyznacza ustnie Przewodniczący Rady'
W prz1padku braku quorum niezbędnego dla głosowania, Przewodniczący Rady przerywa sesję
i wyznacza nowy termin jej posiedzenia. Nazwiska Radnych, ktlrzy bez usprawiedliwienia
opuścili salę obrad, bądŹ nie przybyli na posiedzenie mimo prawidłowego pohformowania o
terminie Przewodniczący Rady wpisuje do protokołu sesji.
$

1.

33'

Sesję otwiera Przewodniczący Rady a' w czasie jego nieobecności, jej Wiceprzewodniczący
formułą: ,,otwieram sesję RaĄ Miejskiej Sierpca" ' W trakcie sesji Przewodnicz1cy może
przekazać prowadzenie obrad Wiceprzewodńczącemu. Sekretarza obrad powofuje
Przewodniczący Rady spośród Radnych, w kolejności alfabetycznej.
Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku obrad.

Przebieg obrad
$ 34.

1. Po udzieleniu odpowiedzi przez Burmistrza na zapltania i interpelacje Radnych
Przewodniczący Rady, za je1 zgoĘ rezygnuje z odczytania projektu uchwały otwierając

Ż.

dyskusję' Gdy brakjest chętnych do dyskusji, Przewodńczący obrad zarządza głosowalue.
Podczas obrad mogą odb1rłać się przerwy:

1) planowane jest to przerwa wpisana przez Puewodniczącego Rady w proponowany
porządek obrad;

2) nieplanowane _ jest to przerwa w trakcie obrad spowodowana brakiem możliwości
kontynuowania obrad, wskutek Złożonego wniosku lub w wyniku zanądzenia
Przewodniczącego.

3.

Przerwa w obradach może byó:.
l) krótka _ to przerwa, po której obrady Rady tego samego dnia są konĘnuowane;

2)

1'

dfuga _ to przerwa, która powoduje, że obrady Rady nie są kontynuowane tego samego dnia.
Przerwa dłuŻsza moŹe trwaó do 14 dni.

s 3s.
obowiązkiem Przewodniczącego obrad jest:

1) sprawne i zgodne z porządkiem prowadzenie obrad;
2) udzielanie głosu w kolejnościzgłoszeń;
3) umożliwienie zgłoszenia wniosku formalnego w przerwie między wystąlieniami;

_

4) zwrócenie uwagi' jeśliczas wystąlienia Radnego lun innej osoby się przedtuŻa;
5) ztządzerllekilLrrminutowej prz erwy w obradach w razie konieczności;
6) przerwanie wystąlienia jeś1imówca odbiega od temafu lub w wystąpieniu narusza

dobra

osobiste.

2.

Uprawnieniem Przewodniczącego oblad jest:
1) zezwolenie na dłuższewystąpienie, jeślireferent w przysługując1m mu czasie nie wyczerpał
tematu wypowiedzi;
Ż) zmządzenle przerw;r w obradach w prz1patlku zakłóceńa porządku na sesji;
3) znządzenie zamknięcia sesji w prz1padku zakłócania j ej przebiegu.
s 36.

i udziela głosu według
kolejności zgłoszen' a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
Przewodniczący Komisji właściwychdla pŹedmiotu obrad oraz Bumistrz otrzymują prawo
głosu poza kolejnością
Radny w Ę samej sprawie ma prawo zabierać głos dwukrotńe. Radny, który pragnie zabrać
głos, zgłasza ten fakt bądz wpisując się na 1istę mówców, bądź gzez podniesienie ręki. Jeżeli
Rada nie postanowi inaczej wystąlienie Radnego nie może przekroczyć 5 minut w trakcie
pierwszego wystą;ienią a w prz1padku drugiego 2 minut.
Czas wystąlienia Przewodniczącego Komisji, sprawozdawcy omawiającego projekt uchwały i

1. Przewodniczący obrad czuwa nad spfawnym przebiegiem obrad

2.

3-

4.

5.
6.
7.

Bumristrza iest nieograniczony.

Ieżeh treśćlub sposób wystą)ienia albo zachowanie Radnego w oczylvisty sposób zakłóca
porządek obrad' bądz uchybia powadze sesji, Przewodniczący przJ'wołuje Radnego ,,do
porzqdku", a gdy przpvołanie nie prz1niosło sL:utku, może odebrać mu głos. Powyższe ma
zastosowanie takŻe do wystąpień osób spoza Rady.
Zabieralie głosu ''ad vocem" odb1wa się poza kolejnościązgłoszeń.
Po stwierdzeniu, że lista mówców została wyczerpana, ptzewodniczący Rady udziela głosu
Ęlko w sprawach formalnych dotyczących Ębu głosowania.
Po wyczerpaniu porządku obrad' Przewodniczący kończy sesję w1powiadając formułę:

,,Zamykam sesję Rady Miejskiej Sierpca''.

'

I.

s37.
Z kuŻdego posiedzenia Rady sporządza się zapis dzwiękowy oraz protokół, który powinien
zawierać:.

1)

numeĄ datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzeńa;
3) nazwiska nieobecnych członków Rady (usprawiedliwionych
4)
5)

i nieusprawiedliwionych)'
przewodniczących Zatząd1w osiedli oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z
urzędu;
stwierdzenie przyjęcia protokofu z poprzedniego posiedzenia;

zatwierdzony porządek obrad;

6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji olaz teksty zgłoszonych i uchwalonych
wniosków;

2'
3

.

4.

5.

7)
8)

czas trwania posiedzenia obrad;

podpisy przewodniczącego i protokolanta.

Protokoły numeruje się c1'frami rz)łnskimi' a uchwĄ cframi arabskimi.
Nowa numeracj a zaczyna się z początkiem każdej kadencji Rady.
Protokół z posiedzenia Rady zatwierdza Rada Miejska na kolejnym posiedzeniu. W przypadk-u
ostatniej sesji kadencji Rady Miejskiej protokół zatwietdza Przewodniczący Rady Miejskiej.
Uwagi do protokołu' zgłoszone przez Radnych nie póŹniej niż 30 dni po zatwierdzeniu
protokołu, uwzględnia się przez sporządzenie załączrików do protokofu zawierających
sprostowanie ]ub uzupełnienie
Zapis dzwiękowy sesji jest przechow1łvany do końca kadencji Rady.

1. Przewodniczący Rady

s 38.

przekazuje protokoły z sesji Rady do Biura Rady. Kopie protokołu sesji
Rady Przewodniczący Rady przekazuje Burmistrzowi Miasta w ciągu kolejnych 14 dni od dnia
zatwierdzenia protokofu przez Radę.

2. Wyciągi z

protokołu Burmistrz przekazuje zainteresowan1m jednostkom organizacyjnym
pomocnicz1łn Miasta'

i

Uprawnienia i obowiązki Radnego na sesji Rady
s 39.

1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnioski formalne.
2- Przewodniczący obrad poddaje wniosek Radnego pod głosowanie. Rada

podejmuje uchwały w
przedmiocie rozstlzygnęcia wniosków formahych w głosowaniu jawn1m, zwykłą większością
głosów

3.

4.

obowiązkiem Radlego podczas sesji jest:
1) w czasie wystąlienia ograniczenie Się do tematu i ńe uz1łvanie słów naruszających dobra
osobiste osób obecnych na sesji, jak również nieobecnych;
2) w czasie wystąrienia ńe przekaczaó ustalonego czasu;
3) przestrzeganie terminów zgłaszania uwag i poprawek zakeślonych przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej w ,,zawiadomieniu o sesji".
W zakresie uprawnień i obowiązków Radnego stosuje się odpowiednio $ 9 statutu.

$ 40.

1. Wnioski mer}toryczne Radny może składaó tylko w odniesieniu do problematyki

będącej

aktua]nie przediniotem obrad lub w punkcie ,'sprawy różne''. Wniosek winien byó pŹedłożony
Przewodniczącemu Rady na piśmie w trakcie obrad lub przed rozpoczęciem sesji.

2. Wńoski merytoryczne powirrny ztwieraó jasno

3.

okreś1ony postulat, sposób realizacji

i

ewentualnego wykonawcę.

Wnioski merytoryczne zgłoszone przez Radnego podlegają głosowanju.
Inicjatywa Uchwałodawcza

|.
Ż.
3.

4'

$ 41.

Przez inicjaĘ'wę uchwałodawczą na7eży rozumieó złożeniePrzewodniczącemu Rady na piśmie
projektu uchwały' Wniosek powinien określaó główne tezy uchwały olaz uzasadnienie.
Z incjatywą uchwałodawczą występują: Burmistrz, Komisje Rady, Klub Radnych' 5 Radnych
niezrzeszonych lub Mieszkaricy Miasta w liczbie co najnniej 150 ob}'lvateli sieĘca'
dysponujący cz1nnym prawem wyborczym'
W prz1padku przedłożenia Radzie projektu uchwĄ przez Mieszkńców Masta, pĄelt ten
powinien zawierać zń1cznk zavłierający listę osób' które udzieliły mu swego popmcia z
wyszczegó1nieniem ich imion, nazwisk' adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych

PESEL.
Projeh uchwały, o któr1m mowa w ust. 3, powinien być ptzekazaly na piśmiedo Biura Rady
ce1em jego zarrrieszczenia w porządku obrad. Przewodniczący Rady ma obowiąZek przekazaó
projekt do właściwejprzedmiotowo Komisji Rady' a takŹe do Burmistrza celem uzyskania
opinii w zakresie zasadności i skutków ewentualnego przyjęcia uchwały, w tym jej wpt1łvu na
wykonanie budŻetu. PowyŻsze opinie są odczytywane na sesji bezpośrednio po zapoznaniu
Rady z projektem uchwały.

5. Z nicjatywą

podjęcia przez Radę stanowiska występują: Burmistrz' Komisje Rady' Klub

Radnych, 5 Radnych niezrzeszonych.

Głosowanie

1.

$ 42.

Podczas obrad Przewodniczący obrad zarządza głosowanie nad:

1) wnioskami formahymi;

2) wnioskami merytorycznyni;
3) projektami uchwał;
4) innymi sprawami, w których

2. Wnioski

Rada Miejska zamierza w1powiedzieć się poprzez głosowanie.

forma1ne są to wnioski dotyczące:

1) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia;
Ż) ograliczenlaliczby uczestników posiedzenia (dotyczy osób spoza Rady Miejskiej);

3)
4)
5)
6)

7)

zamknięcia listy mówców;
przerwania 1ub zarnłnięcia dysk-usji;
odesłania sprawy do Komisji;
głosowania bez dyskusji;

ztriany w sposobie prowadzenia dyskusji;
8) zmiany w sposobie głosowania w sprawach nie wymagających szczegó1nego

tybu i

ograniczenia czasu przemówienia;

9)

wyłączenie jawnościobrad Rady;

10)

z jęcie punltu z porządl:u obrad;
stwierdzenia quorum (stwierdze a tego może dokonaó w kazdyn czasie przewodniczący

11)

obrad również bez wniosku formalnego).

3. Z

4.
5.

1.

2.
3.

wyjątkiem wniosku dotyczącego głosowania imiennego, który powinien być zgłoszony i
uzasadniony przed zatwierdzeniem porządku obrad, zgłaszający wniosek formalny hformuje o
chęci zgłoszenia takiego wniosku ustnie w przerwie między wystąpieniami. Pisemne zgłoszenie
wniosku może nastąić w kazdym czasie i powinno zawierać nazwisko i imię Radnego oraz
zapis ,,wniosek formalny''' W pisemnym zgłoszeniu wniosku formalnego Radny zarrieszcza
treśćwniosku.
o wniosku formalnym Rada Miejska rozslrzyga po wysłuchaniu ewentualnie jednego głosu
przeciwnego. Wniosek formalny wymaga kótkiego uzasadnienia'
Wniosek merytoryczny to wniosek zrierza1ący do zrnia1y treściuchwĄ lub do zmiany
jednego z eiementów uchwały albo taki wniosek, który stanowi inicjatywę uchwałodawczą.
Wniosek merytoryczny w;łnaga głosowania ,,za", ,,przeciw'' lub ,,wskz1łrnał się''.
s 43.

Przed przystąpieniem do głosowania hzewodniczący obrad sprawdza quorum.

Głosowalie z nządzaPrzewodniczący obrad.
Uchwały' stanowiska Rady Miejskiej są podejmowane zwykłą większościągłosów w obecności
co najrnniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawn1łn za wyjątkiem przypadków
w1mikaj ących z przepisów prawa.

4. W

5.
6.

7.

głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki- Za głosy oddane uznajs się te,
i,,wstrz}muj ące się''.
które oddano ,,zd''
''przeci:w"
Głosowanie imienne odbyła się po przegłosowaniu wniosku formahego w tej sprawie, a także
w wl,padkach wskazanych przez ustawy.

Głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że Przewodniczący obrad wycz}tuje
kolejno z listy obecnościnazwisko Radnego, wzywając go do ustnego wypowie&enia się w
przedrniocie lozstrzyganego zagadnienia. Radny oddaje głos, oświadczając:
za'''
'jestem
przeciw'' lub ,,wstrzymuję się od głosowania''. Lista osób głosujących ,,zt', ,,przeciw'' 1
'jestem
,,wstrzymujących się'' stanowi zaJącznik do protokofu z sesji z zaznaczetiem, do którego
punktu porządku obrad się odnosi.
Głosowanie jawne i imienne przeprowadzaPrzewodniczący przy pomocy sekretarza obrad.

8. W

głosowaniu tajnym radni głosują kartkami' przy czym za gJosy wużne lznaje się te, które
z ustalonymi zasadami w regulamińe głosowania i na właściwychkartkach.
Przekreślenie kartki oznaczą Że głos został oddany bez dokonania wyboru.
Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, powołaaa na sesji spośród Radnych.
Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków' tj. hzewodniczącego obrad i 2 Radnych.
oddarro zgodnie

9.

I.
2.
3.

s 44.

ZlvykJa większośćgłosów to taka liczba głosów ,,za'', która przewyŻsza co najrrrniej o jeden
głos liczbę głosów ,,plzeciw''.
Bezvłzględna większośó głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych
waznie oddanych głosów, tzn. ,,przeciw'' i ,,wstrzymujących się''.
Bezwzględna większośó ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowiĘ głosów oddanych
za wnioskiem przewyŻszająca połowę ustawowego składu Rady.

Interpelacje i zapytania
$

4s.

1.

Interpelacje

2.

Interpelacje mogą dotyczyć wyłączrlle sprawy o zasadnicz)'rn charaL1erze dla wspólnoty
samorządowej. Interpelacja winna wskaz1'wać tę sprawę, stan faktyczny oraz wynikąjące z
niego zapltanie.
Interpelacje składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie
przekazuje ją Burmi strzowi'

3.

4'

i zap1tania są kierowane do Burmistrza na sesji oraz między sesjami. Adresatem
zapytan może byó także Przewodniczący Rady.

odpowiedz na interpelację Przewodniczącemu Rady i Radnemu składającemu interpelację
udziela w formie pisemlej Burmistrz lub wskazany pŹez Bunnistrza pracownik samorządowy

lub kierownik jednostki organizacyjnej w terminie 21 dni od dnia przekazania interpelacji przez
Przewodniczącego Rady.

5. W

prz1padku niepetnej odpowiedzi' Radny interpeĘący jest uplawniony zwrócić się do
Przewodniczącego Rady o interwencję celem niezwłocznego uzupełnienia przez Burmistrza
odpowiedzi w brakrij ącej części.
6. Zapytane Radny składa w sprawie mniejszej wagi dotyczącej akuahych problemów Miasta,
także w celu uzyskania informacji o kon]<retnym stanie faktyczn}m.
7. Zap5łaue między sesjami Radny skJada w formie pisemnej w Biurze Rady. W trakcie sesji
Rady zaplanie może mieó charal'1er ustny. Jeżeii zapytante w trakcie sesji Rady ma formę
pisemną Radny składa się je na ręce Przewodniczącego Rady.
8. Adresat zapytanla udzielonego między sesjami udziela odpowiedzi na najbliższej sesji, a jeżeli
przewidywaly termil sesji jest dłuzszy niż 14 dni' udziela odpowiedzi w formie pisemnej w
terminie 14 dni przedkładając ją w Biurze Rady.
9. Jeś1iudzielenie bezpośredniej odpowiedzi na Zap}tanie podniesione w trakcie sesji nie jest
możliwe, p1tany udziela odpowiedzi w formie pisermej w terminie 14 dni od dnia odbycia sesji
przedkładając ją w Biurze Rady.
10. W prz1padku gdy adresatem zap1tania jest Burmistrz Miasta może on upowaznić pracownika
samorządowego 1us |iff6\iinika jednostki organizacyjnej do udzielania odpowiedzi.
11. Biuro Rady prowadzi wykaz interpelacji i zapytafl oraz udzielone przez adresatów powyższych
interpe1acji i zapytai odpowiedzi. Biuro Rady zawiadamia składających interpe1ację i zap1tania
o wpływie odpowiedzi.
Uchwały i inng a1ty prawne Rady

i.

s 4ó.
Rada podejmuje

:

1) uchwały;

2.

1'

2)

stanowiska o charakterze intencyjnlm;

Rada podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych ustawami, zaśstanowiska w sprawach
ogólnospołecznych.
s 47.

Uchwała zawiera:

1) tytuł' datę i numer;

2)

podstawę prawną;

3) ścisłeokreślenie przedmiotu, środków rcahzacji,

organów odpowiedzialnych za nadzór nad

ich realizacją;

2.
3.
4.
5.
6.

4) przepisy deńgacyjne
5) uzasadnienie.

i przejściowe;

Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady' a w czasiejego nieobecności Wiceprzewodniczący.
Rada oheślatryb rozpowszechniania uchwał'
Uchwałę przekazuje'się Burmistrzowi w ce1u realizacji.
Uchwała może byó znowelizowana w f}Tn sam}tn Ębie, w j akim została uchwalona'
Stanowisko zawiera:

1) t}'tuł' datę i numer;
2) podstawę prawną;
3) intencję Rady wraz

z uzasadnieniem;

4) adresatastanowiska.
7. Stanowisko podpisuje Przewodńczący Rady'

a w czasie jego

nieobecności

Wiceprzewodniczący'

CZĘSC III:
Władza lrykonawcza Miasta

1.

2.

$ 48.

Organem wykonawczyrn Miasta jest Bumristrz.

Burmistrz informuje Radę o wszelkich stosunkach c1'wilnoprawnych' jakie łącząjego oraz l Itlb
jego zastępcę z Miastem.
$ 49'

1.

2.

Uprawnienia i obowiązki Burmistrza z racji wykonyx'anych okeś1a Ustawa, inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Statutu.
obowiązkiem Bumristrza jesl m.in.:

1) przedkładanie Radzie projektów uchwał zaopiniowanych przez radcę prawnego;
2) udzielenie kierownikom jednostek organizac5,jnych pozostających w strukturze Miasta
pełnomocnictw do zanądzul|a mieniem Ęch jednostek oraz udzielarrie zgody kierownikom
tych jednostek na dokonanie cz1nności przekraczającej zakes pełnomocnictwa;

3) podejmowanie decyzji w przedmiocie wszczęciu czy rczygnacjt ze sporu

sądowego,

ustalanie waruŃów ugody w splawach prywatnoprawnych albo publicznoprawnych;
4) informowanie Rady o czynnościach wskazalych w pkt 3;
5) przedkładanie Radzie okresowych (raz na kwartał) sprawozdań z działalnościfinansowej
Miasta;
przeprowadzanie
okresowych ocen kwajifi.kacyjnych pracowników według zasad
6)
określonych w Regulaminie organizacyjn1rrr Urzędu Miejskiego'

1

.

$ s0.

Burmistrz działa poprzez regulaminy, zatządzenla i poleceńa, których wydanie w1maga formy
pisemnej.

2. Burmistrz prowadzi zbiór

reguiarninów oraz rąestI zeządzeń

przechowuje SekretaŻ Miasta.

i

rejestr poleceń, łtóre

3. Burmistrz

umieszcza na stronie internetowej Miasta wydane przez siebie regulamiey
zarządzenia oraz uchwaione przez Radę uchwały i irrne akty prawne.

i

cZĘŚĆ Iv:
Samorządowe jednostki pomocnicze

1.

$

sl.

w Mieścietworzy się osiedla od nr 1 do 7 jako samorządowe jednostki pomocńcze, dńa}ające
w oparciu o Statut nadany przez Radę Miejską w drodze uchwały. Wzorcowy statut osiedla
stanowi załącznik nr 8 niniejszego statufu. wykaz osiedli oraz ich granice wmz z wykazem u1ic
wchodzących w obręb osiedli określa załącznik nr 9 Statutu.
uchwałodawcz}m w osiedlu jest ogólne Zebranie Mieszkanców, a olganem
Wkona:w cz'ltl' Zarząd o sied1a.
Burmistrz prowadzi dokumentację osiedla, która obejmuje:
1) ord1nację wyborczą do wyborów Zarządów osiedla i przewodniczącego Zarządu osiedla;

2. organem

3.

2)

4.
5.
6.
7.
1.

statut Osiedlal

3) protokół stwieldzający stan mieńa osiedla;
4) kopie protokołów z ogllnychZebrń Mieszkańców
5) korespondencję.

i Zarządów osiedli;

Nadzór nad gospodarką finansową osied1a sprawuje Burmistrz za pośrednictwem Skarbnika
Miejskiego.
Burmistrz czuwa, źrżebymienie komunalne przekazale do osiedla nie było narłŻone na szkody
i uszczuplenia oraz aby dochody osiedla i świadczenia pobierane na jego korzyśćbyły
wydatkowane zgodnie z przepisami i statutem.
Rada Miejska nadzoruje działalnośćosiedli za pomocą własnych Komisji' prŻy czprl co
najmniej raz na rok dokonuje rewizji gospodarki filansowej tychjednostek.
Burmisfoz ma prawo wglądu do dokumentów, które znajdują się w posiadaniu organów osiedli.
s s2.

Rada Miejska w drodze uchwały tworzy, łączy lub dzieli osied1a:
1) na wniosek co najmniej 150 mieszkaliców lub na wniosek sporządzony w formie uchwały
organów osiedla, po przeprowadzeniu przez Burmistrza konsultacji z mieszkancami osiedla
i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Burmistrza w niniejszej sprawiel

2) z niclatywy Burmistrza iub co najrnniej 5 Radnych, po przeprowadzeniu konsultacji z
Mieszkancami i zainteresowanymi organami osiedla i po zapoznaniu się ze stanowiskiem

Bumństrza w niniejszej sprawie:
przy uwzględnieniu ponizszych postanowień.

2' W

sprawie podziafu' zniesienia osiedla wymagana jest uchwała ogólnego Zebralia

Mieszkańców osiedla, którego

3' W
4.

p

odzia} dotyczy, w}'Iazająca opinię w niniejszej kwestii.

sprawie utwoŹenia jednostki pomocniczej

z

częściosiedla dwu 1ub więcej osied1i

w}.magane są uchwały ogólnych Zebran Meszkanców osiedli, łtórych zamierzone zmiany
dotyczą.
W sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 uchwały ogóhego Zsbtanla Mieszkańców osiedla są
wal:ime,

Jeżeli w Zeblaniu uczestniczy co najmniej Żo 7a M]eszkańców uprawnionych do

głosowania, wyrżające opinię w niniejszej kwestii.

5. Jeżeli w ogóln1m

Zebraaiu Mieszkańców osiedlą które ma podjąć uchwałę w sprawie

reorganizacji osiedla lub wyrazió opinię do wńosku organów Miasta w sprawie reorganizacji,
ńe uczestniczy co najmliej 20 va Mieszkańców uprawnionych do głosowanja, ogólne Zebranie
Mieszkańców osied1a może podjąó uchwałę w przedmjocie sporządzenia listy uprawnionych do
głosowania, którą upowaznione przez organ uchwałodawczy osoby przedłożąMieszkańcom
osiedla do podpisu. Lista zawierająca podpisy co najmniej 150 Mieszkańców ma moc uchwały.
Konsultacje przeprowadzone przez Burmistrza trwają nie dłużej nż 4 tygodnie od dnia
przedloŻenia wniosku lub zgłoszerua inicjaĘwy. w t}łn czasie Zainteresowane podmiofy
opracowują nowy projelrt podziału obszaru Miasta na jednostki pomocnicze. Po upĘwie
terminu przewidzianego na konsultacje projekt ten przedkładany jest Radzie Mejskiej.
Niniejszy projekt jest niezbędny d1a podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu
s s3.

1.

Zatząd osiedla występuje do Rady Miejskiej o zapewnienie środków w budżecie Miasta
przeznaczonych na realizację uchwał Rady osiedla' W budżecie Miasta wyodrębnia się środki
finansowe powiązale z dzi alaości1osied1a. organy osiedla dysponują rymi środkami
samodzielnie.

Do końca płździemkakazdego roku Zatząd' osiedla składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z
wykoŻystania mienia komunałnego, lcórym dysponuje, kosztach i potrzebnych funduszach w
następn}m roku. Niewykorzystane Wez Osiedle środki filansowe pozostają w dyspozycji
organów osiedla w następnym roku budżetow}łn, podlegając uwzględnieniu w budżecie
Miasta.
W ramach budżetu Miasta Zarząd osiedla jest uprawniony do prowadzenia własnej gospodarki
finansowej.

1.

3.

$ s4.
Przewodniczący Zarządu osiedla jest zawiadamiany o sesji Rady przez Pne:wodniczącego
Rady, na takich samych zasadach jak Radny.
Na sesjach Rady Przewodniczącemu Zarządu osiedla przysługuje prawo występowarlia z
głosem doradczym.

Przewodniczącemll Zatządtl osiedla przysługuje prawo składania do organów Miasta wniosków
wynikających z uchwał ogólnego Zebrania Mieszkańców.

CZESC v:
Mieńe komunalne i gospodarka finansowa Miasta
$

ss'

W zakresie mienia komunalnego i gospodarki finansowej Miasta zastosowanie mają postanowienia
Ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz inne powszecbnie
obowiązuj ące przepisy prawa.

$ s6.

1. Mieniem komunalnym załządzają organy Miasta bądźinne powołane przez nie podmioty.
2. Meniem pozostającym w zatządzie jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez
Burmistrza. Do czymościprzehaczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest odrębna
zgoda Burmistrza.

$ s7.
budżetu przygotowany przez Burmistrza winien być zównoważony i wyłącznie w
prz}padkach wyjątkowych wydatki bud'żetu mogą przekraczać jego dochody.
Projekt budŻetu Miasta jest przygotowywany z udziałem organów osiedli. organy osiedli z
własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Miejskiej mogą podjąó postępowanie w celu
opracowania budŹetu gminy w cZę śc|związanej z działalnościąosiedla.
Dochodami Miasta są dochody wskazane w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływy należne Miastu na podstawie odrębnych
przepisów prawa.

1' PĄekt

2'
3.

tr'l:

CZEŚĆ

Pracownicy samorządowi
$ s8.

1. Nawiązanie i rczwięanie stosunlo pracy z pracownikami

2.

samorządowymi następuje w trybie
oheślonym przepisami ustawy z dn:^a 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych'
Burmistrz zatządzeniem powołuje i odwołuje swego zastępcę określając jego wynagrodzenie.
Powofując Zastępcę Burmistrz oł<reślaw zarządzenjljego wynagrodzenie.

do Rady o powołalie Skalbnika Miejskiego i okreś1ajego wyragrodzenie.
odwołanie Skarbnika Miejskiego dokonuje Rada na wniosek Burmistrza.
Nawiązanie stosunku placy z seketarzem Miasta wymaga uprzerlniego przeprowadzeńa
konkusu na to stanowisko.
Burmistrz powołuje, za wyjątkiem spółek prawa haldlowego z lldziałem Miasta, kierownika
miejskiej jednos&i organizacyjnej po uprzednim przeprowadzeniu konkursu na to stanowisko.
o temńnie konkursu i jego kryteńach Bumristrz powiadamia, na co najmniej 2 miesiące przed'
na stronie BiuleĘTu Informacji Publicznej Miasta Sierpca oraz stronie internetowej Miasta.
Procedurę przeprowadzenia konkursu, przy uwzględnieniu zapisów statutu, określa Regulamin
naboru na wo]ne stanowisko kierowników miejskich jednostek organizacyjnych przyjęty
uchwałą Rady Mejskiej.
odstąlienie od koŃursu' o któryrn mowa w ust. 5' jest moż]iwe wyłącznie za zgodą Rady
Miejskiej wyrażoną w drodze uchwały.
Burmistrz rozpatruje odwołania od kar porządkowych i upomrrień nakładanych przez
pośrednich przełożonych pracowniła samorządowego.

3. Burmistrz wnosi

4.
5.

6.
7.

CZĘSC

\łI:

Postanowienia końcowe

1. organy Miasta

s s9.
mogą zasięgaó opinii radcy prawnego.

2. Radcy prawnemu przysfuguje samodzielnośó przy wydawaniu opinii'
3. W zahesie świadczonych przez radcę plawnego usfug zastosowanie
z dnia ó lipca 1982 r. o radcach prawnych'

$ 60.

Wskazane za!ączniki Stanowią inte$alną częśó statutu Miasta Sierpca

1) załącznik nr

1:

Mapa określającagnnice Miasta Sierpca;

mają przepisy ustawy

Ż) zalącznknr 2: Herb Miasta sielpca;
3) załącznik nr 3: Flaga Miasta sierpca;

4)
5)
6)
7)
8)
9)

załącznknr 4: H1mn Miasta Sierpca;
załącznik nr 5: Insygnia Masta Sierpca;
za!ącznik nr 6: Sztandar Rady Mejskiej Sierpca;
zalączr:lknr 1:Wykaz jednostek organizac}anych i spółek miejskich;
'Wzorcowy
załącznik nr 8:
Statut osiedla;
za!ącznk nr 9: Wykaz osiedli oraz ich granice wraz z wykazem u1ic wchodzących w obręb
Osiedli.

PRZEWoDNlcZĄcY

Załącznik nr 1 Statutu Miasta Sierpca
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Załączrik nr

2

Slatutu Miasta Sierpca

HERB MIASTA SIERPCA

OPIS:

Na tarczy typu hiszpńskiego w polu białym, czerwony fronton kościołaz łukowym portalem,
okągłym oknem i trójkątnym szczytem zwieńczonym czarnym krzyzem. Po bokach wieze z
cegły z łukowymi oknami, zvtienczone czarnymi spadzistymi dachami.

Kolor czerwony użyty w herbie ma składowe:
_ według systemu kolorów CMYK: C=0%' M=|\ovo' Y=10o%' K4vo
- według systemu PANTONE - Pantone Red

Załączrrik nr 3 Statutu Miasta Sierpca

FLAGA MTASTA SIERPCA

OPIS:
Flaga Miasta Sierpcajest prostokątnym płatem tkaniny w proporcjach szerokości do wysokości 8:5Po1e płata flagi trójdzielne poziomo w ko1orystyce biało - czerwono - białej. ogólny udział

procentowy koloru czerwonego w stosunku do całego płata flagl wynosi 50 ło' ogólny ldział
procentowy koloru białego w stosunku do całego płata flagi wynosi 507o.
Szczegółowy udział procentowy kolorów odpowiednio na polach w układzie poziomym od góry:
- pole biale Ż5 oo płata flag
- pole czerwone 50% płata flagi
_ pole białe 25?o plzta l'agi
Na polu czerwonym zamieszczony herb Sierpca na tarczy herbowej. Usyhrowanie herbu:
wyśrodkowanyna szerokości pola czerwonego flagi
zamieszczony w równych odległościachod górnej i dolnej krawędzi pola czerwonego:

_
_

'
'

odległośćherbu

od górnej krawędzi pola

czerwonego wynosi: szerokość flagi

odległośćherbu

od dolnej krawędzi pola

czerwonego wynosi: szerokośó flagi

pomnożona przez współczylnik 0'0234
porTmożona przez współczynnik 0,0234

Kołor czerwony uŻyty we fladze i herbie ma składowe:
według systemu kolorów CMYK: C=o%o, M=100%, Y=1ooło, K=ova
- według systemu PANTONE - Pantone Red

Załącznik nr 4 Statutu Miasta Sierpca

Hymn Sierpca
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Załączrrik nr 5 Stafufu Miasta Sierpca

INSYGNIA WŁADZY
ŁAŃCUCH Z IIERBEM MIASTA SIERPCA

@
Insygnia Miasta Sierpca stanowią

_
-

s}irnbol władzy Burmistrza w kolorze złotym,

symbol władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej w kolorze srebrn;tn

Projekt jest postacią graficzną, przez co jest uproszczony' W wykonańu: w metalu, elementy
łancucha' tj. ogniwa - litera S, kartusz z herbem Sierpca na tarczy.
i

Załącznlk nr 6 Statutu Miasta Sierpca

Sztandar Rady Miasta Sierpca

Awęrs sztandaru Rady N'Iiasta Sierpca jest ivykona|y z płata
-ledivabiLr o rozniarach 1030 x 1000 mnr f'albowanego na lrolor
jasr'robeżowy obszytego liędzlalni w koloze złotyrrr o dlugości60 mm'
W gól'nej częsci płata wyszyty [apis złotą ura.juskulą RADA N'IIEJSKA
W SIERPCU. Ponizej wyszl'ty herb miasta.

Zalącznik Nr ó do statultl
]tliłśtasierpca przyjętego

t]chwąłą RM Nl 409/Lx/2l}|4
z dnia 26 marca 201.1 r.

Re\vers sztarrdaru Rady Miasta Sierpca jest wykonany z płata
-jedrvabiu o roznrialach l030 x 1000 nrm fatbowanego na kolor
jasnoczern'ott-v obszytego fr-ędzlanri rv kololze zlotyln o długości60 mnr'
W centralnej części plata wyszyty Srebrzysty orzel rł'zlotej koronie
ze zloeon1 tll dziohęln i pazttl alni

Z*ącznik nr

7 Statutu Miasta Sierpca
.

1. Miejskie

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich

Przedszkole Nr

1

w Sierpcu, ul. Kwiatowa 4

2. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu, ul. Narutowicza 9
3. Mejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu, ul. piastowska 33
4. Mejskie Przedszkole Nr 4 w Sierpcu, ul. Kwiatowa 4
5. Szkoła Podstawowa Nr2 w Sierpcu, ul. Płocka 38A

6'

7.
8.
9.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu' ul. Konstytucji 3 Maja 8
Gimnazjum Miejskie w Sierpcu, ul. Braci Tułodzieckich 2
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu, ul. Płocka 30

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. piastowska 39
10. Miejski ośrodekPomocy Społecznej w Sie1pcu, ul. Świętokrzyska
12
11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Meszkaniowej w Sierpcu
Sp. z o.o'

12' Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Konstltucji 3 Maja 48

,,EMPEGEK'

Sp. z o.o. w Sierpcu,

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.' ul. Przemysłowa 2
14. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu,
ul. Piastowska
15' Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu, ul. Świętohzyska
26a
16. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, ul' Płocka
30
13.

18

Załączrik nr

8 Statutu

Miasta Sierpca: Wzorcowy Stafut osiedla

STATUT OSIEDLA NR .......
Rozdział I: Postanowienia ogólne
$1.

1. osiedle

2.
3.
4.
5.

jest samorządową jednostką pomocniczą Miasta.
ogół mieszkanców z terenu osied]a stanowi Samorząd Mieszkńców osiedla'

Samorząd Mieszkńców osiedla wspólnie z Radą Miejską, Bumistrzem i Samorządanri
Mieszkanców pozostałych osiedli tworzą system samolządu gminaego w Mieście
Granice osiedla oraz wykaz ulic wchodzących w skład osied]a określazałącznik m 9 statutu
Miasta Sierpca.
Samorząd Meszkańców osiedla działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów,
a w szczególności:

1) ustawy z dnia

2)
3)

8 marca 1990 r. o samorządzie gminrym;

Statutu Miasta Sierpca;

oraz niniejszego Statutu Osiedla.

s2.

Do zadail osiedla

na1eży zapewnienie udziału mieszkanców
potrzeb, a w szczególności:

w

zaspokajaniu ich zbiorowych

1) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia społeczności

2)

Osiedla;

dzialanie na rzecz integracji mieszkanców osied]a poprzez organizowanie czasu wolnego
szczególnie dla dzieci, młodzieży i osób starszych oraz organizowanie różnych form opieki

i

pomocy sąsiedzkiej dla mieszkanców niepełnosprawnych lub znajdująóych się trudnej
s}tuacji życiowej;

3) rozwijanie różnych form życia Lultualnego oraz sportowo-rekreacyjnego dla mieszkanców
Osiedla;

4) podejmowanie działan mających na ce1u utrz}manie porządku i czystościw osiedlu;
5) opiniowanie spraw na1eżących do zakresu działania Samorządu Mieszkariców osiedla;
6) wspófuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzan il przez Burmistrza konsultacji

społecznych w za]<resie projektów uchwzLł dotyczących spraw o podstawow1,nr zlaczenju
dla mieszkanców osied]a;
7) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej lub Burmistrza w sprawach przelrraczających
kompetencje Samorządu Mieszkanców osiedla;
8) współdziałanie z radn}ryni z terenu osiedla, w ry,' kierowanie do ńch wniosków
dotyczących osiedla;
9) wspóĘraca z Komisjami Rady Miejskiej w zakresie spraw dotyczących osiedla;
L0)załządzanie rrieniem komunalnyrn oruz rozporządzanie dochodami w odniesieniu do mienra
przekazanego Osiedlu do korzystani a.

1. organami osiedla

s4.
są:

1)

ogólne Zebranie Mieszkańców;

2) Zarząd osiedla
3) Komisja Rewizyjna.

Ż. KadencjaZarządu

osiedla i Komisji Rewizyjnej trwa 4 tata i kończy się z chwilą wyboru

nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Rozdział II. ogólne Zebranie Mieszkańców

1'
2.
3

'

4.
5.

$4.
ogóhe Zebranie Meszkańców jest organem uchwałodawczym osiedla.
Prarpo udziału w ogótnym zebraniu mieszkańców mają wszyscy mieszkancy osiedla, którzy
najpóźnej w dniu zebrania koitczą l81at i stale zarriesz1,'-ują na obszarze osied1a.
ogólne Zebranie Mieszkańców zwołuj e przewodni czący Zarządll osied\a:
1) z własnej inicj atyrłry,
2) na wniosek Zarządu osiedla,

3)
4)

8.

9.

Zebralsu,

na wniosek Burmistrza bądź gnrpy Radnych osiedla.

ogó'lne Znbraie Mieszkańców odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie ruadztej jednak niż
1 raz w roku.

ogólne Zebranie Mieszkańców na wniosek osób i organów wyrrienionych w ust. 3 pkt.2, 3 i 4,
powimo być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty Złożeniawniosku.

6. o

7'

na pisemne żądanie co najmniej 1/10 rnieszkanców uprawnionych do udziafu w

Zebrarnl mieszkańcy Osiedla oraz Burrriistrz winni być powiadomieni co najmniej
7 dn przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zau,ienć: informację, na czyj wniosek
zebranie jest zwoł1rłane, określeniedaty, godziny i miejsca zebranią proponowany porządek
obrad oraz projekty uchwał, które mają byó poddane pod głosowalie. . Powyższy termin nie ma
zastosowania w prz1padku II temrinu ogólnego Z,ebrallia Mieszkańców, co do L1órego
Mieszkańcy oraz Burmistrz powinni byó powiadomieni na 3 dni przed.
Termin i miejsce ogó1nego Z,e,brańaMieszkańców Przewodnicz ący Zarząda osiedla podaje do
wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo Fzyjęty w osiedlu, w szczegóhości poprzez
wylvieszenie na wszystkich tablicach osiedlowych i gmimych w Osiedlu.
Przewodniczący Zarządu osiedla może korzystaó z pomocy organizacyjnej w zwołaniu
ogólnego Zebrania Mieszkanców i w Ę'm celu Zwraca się do Bumristrza.
W przypadku niezwołania przez prze:wodntczącego Zarządu osiedla ogólnego Ze,brania
Mieszkańców na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt. 2, 3 i 4, zebranie zwofuje
Bur:rnistrz. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.
ogóIn1T n

ss.

ogólne Zebranie Mieszkanców jest uprawnione:
1) podejmować uchwały w sprawach istotnych dla osiedla i jego mieszkańców z wyłączeniem
spraw będących w kompetencji Rady Miasta, Burmistrza oraz innych organów administrac;i
publicznej;

2)

3)
4)

dokon1r,vaó wyboru
Rewizyjnej;

i

odwołania Przewodnicząceg

o

Załz4du osiedla oraz Komisji

rozpatrywać roczne sprawozdania z działalnościZatządll osiedla;
podejmowaó uchwały w przedmiocie:

a] przejęcia 1ub nie przyjęcia składników mienia komuna]nego
Burmistrza do zarządzania i korzystania;

przekazane

go przez

b) rozporządzania dochodami osiąganyni
komunalnego;

z

zalządzanych składników mienja

s) inicjować działarie na rzecz wystąpienia przez Zarząd osiedla do Burmistrza Miasta o
przekazanie celem zarządzarlia i korzystania określonychskładników mienia komunalnego;
6) opiniowaó plany zagospodarowania przestrzennego osiedla w zakresie budownictwa
mieszkaniowego, j ednorodzinnego, usfu gowego ;
7) podejmorłaó uchwały w sprawie zmian w statucie osiedla. Uchwała zapada bezwzględną
większością głosów obecnych na ogó1n1.rn Zebraniu Mieszkańców. Uchwała wcnoaii w
życ1e po Zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską;
8) |nicjowaó postępowanie w sprawie zmian obszaru osied1a lub połączenia z innym
Osiedlem;

9)

inicjat}łvy społeczne w osiedlu zmierzające do poprawy warunków życia
-wspieraó
Mieszkańców, rozwoju kulfury, infrastruktury komunalnej, hand1u i usfug.

S6'

Porządek obrad kazdego Zebrania powinien zavłierać przyjęcie protokołu z poprzedniego zebtania
oraz sprawozdante z rca7izacji uchwał, które składa Przewodni czący Zar|ządll o.i"dlu 1ub
upowżniony przez niego członek Zarządu osiedla.

s7.

1.

Głosowanie ma charakter jawny. Wyłącznie jawności następuje w przypadkach określonych
przepisami ustaw.

2-

W głosowaniu biorą udział wyłącznie uprawnieni mieszkancy osiedla. Spis uprawnionych

mieszkanców os iedla sporządza lJrząd Miasta.
3. Wyniki głosowania bezzwłocznie ogłasza Prowadząc y Zebraria.
4. Dla prawomocności uchwał ogólnego Zebrallja Mieszkariców niezbędna jest obecnośó co
do głosowania
ryjr'niej 1070 uprawnionych mieszkańców osiedta. Jeżeli liczba uprawnionych
-odbpvi;ące
będzie nższa niż wskazane IOva wóulczas ogóJ''e Zebranie Meszkanców
się w
drugim terminie jest wazne bez względu na liczbę uprawnionych mieszkanców w nim
uczestniczących. określony w niniejszyrrr ustępie próg procentowy nie ma zastosowania w
prz1padku określonynw $ 52 ust. 4 i 5 statutu Miasta.

$8.

W ogóln;łn Zebraniu Mieszkańców osiedla mogą brać udział Radni, Burmistrz, przedstawiciele
Urzędu Miasta oddelegowani przez Burmistrza dla referowania spraw i udzie1arria wyjaśnień,
przedstawiciele instfucji, organizacji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące piżedmiot
obrad.

$e.

1. Zkłżdegoogólnego Zebrania Mieszkanców sporządza się plotokół, który powinien
I) datę, godznę Zebrania i oznaczenie, w którym terminie Zebranie się odbywa;

zasvierać..

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór
sekretarza Zebrania;

3) nazwiska zaproszonych na zebranie osób i oznaczenie ich stanowisk;
4) stwierdzenie przięcia protokołx z poprzedniego Zebrania;

s) zatwierdzony porządek obrad;
6) sprawozdanie przewodniczącego Zatządu osiedla

z

realizacji uchwał i wniosków z

1-

4.
5.
6.

7.

8.

9.

popŹedniego Zebrania;
7) przebteg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i
uchwalanyęh wniosków;
8) podjęte uchwały na Zebraniu.
Zatz4d. osied|a niezwłocznie po zakończeńu ogólnego Zebrania Mieszkańców przesyła
Burmistrzowi Miasta protokół Zebrania.
ogólne Zebranie Mieszkanców'podejmuje uchwały stosowńe do przepisów niniejszego
Statutu
oraz stafutu Miasta Sierpca. Uchwały te nie mogą naruszaó uprawniet imych poclrnioiow
Podjęte na ogólnyrn Zebraniu Mieszkańców uchwały Przewodniczący Zarządu osiedla
w
terminie 7 dni po odbyciu Zebrania przekazlje do Bunnistrza.
Burmistrz bada zgodnośó podjętych uchwał z przepisami prawa oraz ninjejszyrr Stan$em.
Uchwała ogólnego Zebranja Mieszkanców sptzeczla z prawem jest nieważna. o nieważności
l9hYułv w całości1ub w częściorzeka Burrnistrz w terrninie nie dhzszym niŹ 14 dni od dnia
ich doręczenia.
od rozstrzygnięcia Burmistrza w sprawie stwierdzenia o nieważnościuchwały służyorganowi
wykonawczemu osiedla odwołanie do Rady Miejskiej w terminie nie dtuższym nż tłini
oa
dnia doręczenia rozstrzygn ięcia.
Rada Miejska rozpatruje odwołade osiedla na sesji, po zapoznaniu się z opinią Burmi
stza oraz
właściwej,ze względu na przedmiot uchwały, Komisji.
Kazdy mieszkaniec osiedla ma prawo wglądu do plotokołu Z ogólnego Zebrania Mieszkańców,
robienia z niego notatek oraz wyciągów.

Rozdział III. Zarząd osiedla

1'

'

2.
3-

$ 10'

Zaruąd osiedlą jako organ wykonawczy osiedlą liczy od 3 do 7 osób.
Na czele Zarządu stoi Przewodni czący Zarządu.

Ptzeułodnlcząryrrr

i

członkiem Zasząól osiedla może być wyłącznie mieszkaniec osied1a

posiadający cz1łrne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.
$ 11.

1.

Kadencja Zarządu osied7a jest zwięana

z

kadencją Rady Miejskiej. IednakŻe Zaruąd'

dotychczasowy peŁri swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarząd:tt w

3.

4.
5.

Ębie i

na zasadach

określonychwust.2_4.
Wybory do Zarządów osiedli. koiejnej kadencji ogłasza Burrnistrz w formie zatządzenia
Ąpóźrnej 30 dnia od pierwszej sesji nowo wybranej Rady. W tym celu Bumdstrz określaw
Zaruądzenfu, w porozumieniu z ustępującym Zarządem miejsce' dzień i godzinę zwołania
ogólnego Zebranla Mieszkańców. 7.atządzenje jest publikowanie w ogóhiJ przyjęty sposób
(drukowane obwieszczenia, ogłoszenie w telewizji kablowej, strona intńetowu
Mńiu). '
Zebranie otwiera Przewodniczący u stęplljącego Zaruądu osiedlą który przeprowadzą
_nieszkanców w drodze
głosowania, wybory na Przewodnicząceg o Z'ebrania spośród
osied1a
uprawnionych do głosowania i obecnych na zebraniu.
Wybranyrł głosowaniu jawnym i bezpośrednim Przewodniczący przeprowadza w takim sam},rn
trybie wybór Wiceprzewodniczącego i Selcretarza spośród mieśzkńców osiedla.
Przewoduczący ustępującego Zatządu osied|a' po wyborze osób o których mowa w ust' 4,
przedkłada sprawozdanie z działalnościustępującego Zarządu osiedla, po lctórym
to
Ptzewodńczący zebruia zatządzawybory do Zarządu osiedla.

1.

2'
3.

4'

5.

s 12.
Przewodniczący Załządls Osiedla oraz czło'llkowie Zatządu osiedla wybierani są w głosowaniu
tajnym' bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stalych
mieszkańców osied1a uprawnionych do głosowania.
W pierwszej kolejności ogólne Zebranie Mieszkańców dokonuje wyboru przewod niczqoego
Zarządu osiedla, w drugiej - człolków Zarządu osiedla.
Do przeprowadzenia wyborów ogó1ne Zebranie Mieszkanców wyłania komisję wyborczą w
składzie 5 osób. Członek komisji nie może kandydować na Przewodniczącego Zarządu osiedla
Itlb człorka Zarz4du osiedla.
Członkowie komisji wyborczej wybierają ze swojego składu Przewodniczącego.
Do zdan komisji wyborczej należy:
1) przyj ęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przygotowanie kart wyborczych;

3) przeprowadzenie glosowania:
4) ustalenie wyników wyborów;
5) sporządzenie protokołx i ogłoszenie wyników wyborów.
6. hotokół z przeprowadzonych czynności wyborczych podpisuje Przewodniczący i członłowie

7.

komisji wyborczej.
Protokoły z przeprowadzonych wyborów
ogólnego Zebrania Mieszkańców.

i

karty do głosowania załączane są do protokołu

$ 13.

l. Na kartach do głosowania umieszcza się w kolejnościalfabetycznej, zgłoszoną podczas
zebrania' listę kandydatów.

2.

Wybór

Prz ewodni

nazwisku.
-1-

czącego ZarządtL osiedla polega na postawieniu znaku

X

przy jednyrn

Wybór Zanądll' osiedla polega na postawieniu znaku X przy nazwiskach kandydatów w liczbie
nle przeknczającej liczby mandatów do obsadzenia.

Za niewuŻne lznaje się karty:
1) inne niż wydane przez komisję wyborczą;
2) w k1órych liczba znaków X przekracza liczbę miejsc w danym orgańe.
5. Kart przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników Dopiski na karcie nie
wpĘlvaj ą na jej ważność'
4.

7.

Wżne są karty:
1) bez dokonanego wyboru;
2) na których liczba znaków X była równa 1ub rnniejsza od liczby miejsc w dan1m organie.
Za wybralych uważa się kandydatóq którzy otrz1maii kolejno najwięks zą \iczbę waznych
głosów.

8.

W przypadku, gdy:

1) kilku kandydatów otrzymało ryle samo głosów a liczba tych kandydatów przeklacza
pozostałe do obsadzenia stanowiska;

2)

9.

ki1ku kandydatów na daną stanowisko otrz}.mało po tyle samo głosów;

komisja wyborcza przeprowadza powtórne głosowanie, w któr}m biorą udział wyłącznie ci
kandydaci, którzy otrzynali równą ilośćgłosów.
Ieżeli w1łriki powtórnego głosowania nie umożliwiają jednoznacznego wskazania, którzy

kandydaci Zostali wybmni komisja wyborcza ptzeprowadza losowanie spośród
Ęch
kandydatów, którzy otrzymali równą Liczbę głosów tak, by moż1iwe było obsaclzenie
wylosowanymi. kandydatami wszystkich pozostĄch wolnych mandatów.

1. Do obowiązków

$ 14'

i kompetencji Zarządu osiedla należy:

1) organizowanie

i koordynacja inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych mających na ce1u poprawę
warunków życia społecznościosiedla;

2) przygotow}'\i/anie projektów uchwał ogólnego Zebrania Meszkańców;
3) kierowanie realizacją uchwał ogólnego Zebrania Mieszkńców;
4) składanie informacji ze swej działalnościptzed ogóLnymZebraniem Mieszkańców;
5) zatządzanie, zgodtie z przepisami prawa' środkamifinansow)mri i gospodarowanie
składnikami mienia przekazarrymi osiedlu przez Burmistrza;
sporządzenie protokołl z Znządu osiedla stosując odpowiednio $ 9 niniejszego Statutu;
wykonylvanie innych zadan wynikających z przepisów prawa;
wspóĘraca z Radn}'rni z terenu osiedla oraz irrnymi jednostkami pomocnicz1'rni;

ó)
7)
8)
9) udzielanie informacji i zapewnienie

2.

Rewizyjnej.

dostępu do dokumentacji na kazde żądanie Komisji

PosiedzeruaZarządu Osiedla odbyuvają się co najmniej raz na 3 miesiące.
$

ls.

Do zadań Przewodniczącego Zarządu osiedla należy w szczególności:
1) zwoły"wanie i prowadzenie ogólnego Zebranja Mieszkańców osiedla
postanowień $ 11 ninjejszego Statutu;
2) zwoływanie i przewodniczenie p osiedzeriom Zatządu osiedla;

z

zas:o'eŻeniem

3) składania informacji o działalnościZarządu osiedla na ogólnyn Zebraniu Mieszkańców;
4) przedkładalie Burmistrzowi protokołu niezwłocznie po zakończeniu zarządu osiedla;
5) wypełnianie obowiązków określonych Statucie Miasta Sierpca.

i członkowie Zarządu osiedla, jako bezpośrednio
odpowiedzialni przed ogóInyn Zebrałiem Mieszkancóq mogą byó odwołani przez or1an
uchwałodawczy przed upł1'wem kadencji, na pisemny wniosek co najrnniej 107o mieszkanców
uprawnionych do udziafu w Zebraniu ogólnym Mieszkańców.
Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Zuządll osiedla i członków Zauądu osiedla
może zwrócić się do ogólnego Zebrania Mieszkanców również Burmistrz przedkładając w t5..rn
zakresie projekt uchwały oraz uzasadnienie.
W prz1padku inicjaĘvy okeślonej w ust. 1 i 2, Zarząd osiedla ma prawo odnieśćdo
przedłożonych wniosków przedkładając stanowisko obecnym na zebraniu mieszkańcom.
Wniosek o odwołarńe Zuządll osiedla jest poddawany pod głosowanie na kolejnym terminie
zebrania ogólnego Zebrania Mieszkanców, po zebraniu na któĘ.m taki wniosek został złożolly'
Uchwała o odwołaniu z pełnionej funkcji podejmowana jest w głosowaniu tajnyn i

1. Przewodniczący Zalądll osiedla

2.
3.

4'
5.

s 16.

bezpośrednim.

1. W

$ 17'

przypadku śmierci' odwołania lub rezygnacji Przewodliczącego Zaruądtl osiedla z pełnionej

funkcji Burmistrz w terminie 2 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o zaistniał}m zd'atzeniu,
zasządza wybory uzu petni aj ące.
Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zasady określonew $ 12 i 13 statutu
Osiedla.

i

Kadencja nowo wybranego przewodniczącego

o}reślon}mw$3ust.2.

członka

Zanądll osiedla kończy się w terminie

Rozdział rV
Komisja Rewizyjna
s 18.

1,

Dia kontroli przestrzegania zasad celowego

i

oszczędnego gospodarowania funduszami

i

majątkiem Samorządu Mieszkńców osiedla ogóhe Zebranie Mieszkańców powołuje Komisje

Rewizlną licząca 3 osoby.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnió funkcji
Samorządu Mieszkńców
--).

w

organach wykonawczych

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
$

le.

Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje

dzi a}alnośćZarząÓl,

osiedla oraz gospodarkę funduszami i majątkiem osiedla;

2) występuje do Zarządlt Osiedla z zap}taniami oraz zapoznaje się z jego dokumentacją;
3) przedstawia na ogólnym Zebraniu Mieszkańców sprawozdanie ze swej działalności;
4) ocenia wykonanie planu rzeczowo-finansowego i przedstawia Zarządowl osiedla
wnioski;

swoje

5) informuje Zanąd osied]ra o stwierdzonych ńeprawidłowościach w zarządzaniu funduszami
i majątkiem osied1a' a w przypadl'a braku reakcji Ze strony Zatządu Osiedla informuje o
powyższym Burmistrza i Przewodniczącego Rady.

Rozdział Y.
Zarz4dzanie mieniem komunalnym gminy i gospodarka finansowa Osiedla

1.

s 20.

Burmistrz Miasta może przekaz ać osiedlu:
1) do zaruądzania i korzystania składnik mienia komunalnego wraz z dochodami z tego źródła|
2) środkibudżetowe.

Ż. Znząd osiedla

3.
4.
5.

wykonując cz1nności bezpośrednio związane

mienia ponosi odpowiedziaLrośó za jego straty.

zatządzeniem przekazanego

Sposób korzystania z mienia dla potrzeb osiedla of,reślaogóIne Zebranie Mieszkańców w
drodze uchwĄ.
Przekazane Osiediu mienie komunalne nie może byó przez osiedle zbyte.
Przekazane w zarząd mienie komunalne Zarząd osiedla zobligowany jest:
i) wykorzyst}.waó zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) podejmując czynnościmające

1.

z

na ce1u ocbronę mienia przed zniszczeniem.

s 21.
organy osiedla występują do Rady Miejskiej o zapewnienie środków finansowych niezbędnych

2.

1.

2.

do prowadzenia statutowej działalnościoraz wspierania inicjat1lv społecznych ztrierzających
do poprawy warunków życia mieszkńców.
Na zasadach ustalonych przez Radę' osiedle może otruymać dotację z budżetu Miasta oraz
dysponowaó nią w celu realizacji swoich zadań'
$ 22.

Dochodami osiedla mogą być m.in.:
1) dobrowolne składki i darowizny;
2) dochody z mienia griiny przekazanego osiedlu w zarząd;
3) środki z organizovłanych przez Zznząd osiedle imprez;
4) inne dochody ptzewidziute przepisami prawa.
Niewydatkowane w roku bud:Żetow}rrn dochody, o których mowa w ust. 1' stanowią częśó
nadw1żki budżetowej, która będzie przyznana osiedlu w roku następn}.rn'
s 23.

1. obsługę finansową w ramach dochodów i wydatków osiedla prowadzi Miasto.
2. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami osiedla przed akceptacją pruez
Burmistrza wytragają parafowania przez przewodniczącego Z,atządtl osiedla lub

3.

upoważni

on

ego przez ni ego czł onka Zał ządll O siedla.

Skarbnik Miasta hformuje Przewodńcząc ego Zarządl Osiedla

rozdysponowaniu przez ralj.ę gminy zgodnie z wnioskami.

o

stanie środków i ich

Rozdział \T
Postanowienia końcowe

W

$ 24.

sprawach nieuregu1owanych postanowieniami niniejszego statutu stosuje się odpowiednio
przepisy Statutu Miasta.

Załącznik Nr 9 Statutu Miasta Sierpca
Wy.kaz ulic należących do poszczegóInych osiedli Miasta Sierpca

Osiedle
1

Ż

3

4

5

6

Ulice wchodzące w skład osiedli
Jarosława Dąbrowskiego, Władysława ragiełły, t<s. Hug*" K"Ętaią g"*
Władysława Andersa, Królowej Jadwigi, Krótka, Żwl*l i wig".y, ku"i-ii.zu
Wielkiego, Królewska, Władysława Warneńczyka, Zawiszy ćzarnego, Jala III
Sobieskiego, Stefana Batorego, ks. Józefa Poniatowskiego, Władysławi Re1łnonta,
mjra Henryka Dobrzańskiego' Jana Długosza, Księcia Witoldą gen. Józefa Bema,
Kaszte1ańska, Jana Kilńskiego, Kazimierza Pułaskiego, Saperski, lłanska, Emilii
Plater' Artyleryjska, Górna' Podgóma' il Listopada, pI. Kardynała Wyszyiskiego'
Czwartaków, Akacjowa, Batalionów Ctrłopskich, Tadeusza ńściuszki, śpoko1ia,
Sielską Cicha, Instalatorów, Kalinowa, Jasna, Bartosza Głowackiego, Arrrrii iudowej,
Walerego Wróblewskiego Włościanska'ogrodową Rypińska, Pogodna, Łagodna,
Miła, Dobra, Spacerowa, Magnoiiowa, JaśminowąPowstańcóq Wojska Polskiego,
Wiejska, 4enrianska.

Krzysztofa Kamila Baczyiskiego, Gabriela Narutowicz-, Bobrow[ Bo3 oi,vsĘ
ŁąkowĄ JaśkaPihka, Konst}tucji 3 Maja' Marii Curie Skłodowskiej, I-eona

Kruczkowskiego, Księcia Wacława, Zolri Nałkowskiej, Biskupa Floriana, żielona, p1.
Fryderyka Chopina, Farną Stefana Zeromskiego' BolesłŃa Prusa, gen. Józófa
Hallera, BenedyĘńska, Ma]inowa, Poziomkowa, Zaścianek'Hoża.
Borkowska' Stefana Jaracza, Mieczysława Karłowiczą Mallt Ko"opilcktej, św.
Wawrzyńca, Jana MaĘki, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Ludwika
Solskiego, szpitalna, Irśna,Stanisława Wyspianskiego, JuLiana Tuwimi , Zygmunta
Krasińskiego, Cypriana Kanrila Norwida, Stanisława Moniuszki, Płocka, Białobłocka,
Wincentego Witosa, marsz. Józefa Piłsudskiego' Ignacego Paderewskiego, gen.
Władysława Sikorskiego, Sosnowa' Lipowa.
gen. stefana Grota-Roweckiego' Słoneczna' Piastowska oa or- ao nr rż po st onie
parŹystej i do nr 41 po sfuonie nieparzystej, A]eksandra hr. Fredry, Kaiztanowa,
Mikołaj a Kopernika, Jq'u Kochalowskiego, Kwiatowa, Parkowa, Braci
Tułodzieckich' Tysiąclecia, Świętokrzyska' Browama. Przemvsłowa_ C)sierllowa
Władysława Broniewskiego, Dworcowa, Konstantego ndefonsi Gałcfrskiegą
Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Romualda Trauguttą Amrii Krajowej, wiońy
Ludów, Wyzwolenia, stanisława Mikołajczyka, gen. Franciszki ńeeterga,
Zachodnia' Jana Pawła II - bloki od nr 2 do nr 18 oraz domy j ednorodzinrre od nr i Źo

m17.
Kolejowa, Ignacego Krasickiego, Mieszka t, lłiłouęaztąstelanli se*połowstiei
Smolna, ks. stanjsława StasZica' Targowa, Bolesława Cbrobrego, Piotra Ściegiemegó,
Piastowska od rc 7 4 po stronie parzystej i od nr 43 po stronie nieparzystej to koica
Piastowskiej, Władysława I Hermana,

1

WładysławaŁokietka, Ziemowita' Konrada I Mazowieckiego, Św. Wojciecha,
Dobrawy' Leszka Białego' Przemysława tr, Hernyka Brodatego, Bolesława tr
Smiałego, Kazimierza tr Sprawiedliwe go' Kazlstierza odnowiciela, Bo1esława III
Krz}"woustego, Władysława tr Wygłąncą Anny Piniarowicz, ks. I-eona Pomaskieso.
Jana Pawła tr - bloki od nr 24 do nr 46 oraz domy jednorodzinne na ul. ran-a paloła n
od nr 3 do końca ul. Jana Pawła tr, mjra Henryka Sucharskiego, Wspólna, gen.
Ir:pg]!q !kuli!ki!8q.Ę9lna.

