
uC H W A L A Nr XXII /121/2000

Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 30 marca 2000 roku

w sprawie: Statutów Osiedli w miescie Proszowice.

Na podstawie art.35 ust. 1, art.36 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o
samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pózniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Proszowicach u c " wal a co nastepuje:

§. 1

Uchwala sie Statuty Osiedli gminy Proszowice w brzmieniu jak zalaczniki nr l - 4 do
niniejszej uchwaly:
- zalacznik Nr l - Statut Osiedla Nr l,

- zalacznik Nr 2 - Statut Osiedla Nr 2,

- zalacznik Nr 3 - Statut Osiedla Nr 3,

- zalacznik Nr 4 - Statut Osiedla Nr 4.

§.2

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Gminy i Miasta.

§.3

Traci moc Uchwala Rady Miejskiej Nr XXIV/169/96 w sprawie Statutów Osiedli z dnia 30
maja 1996 r z pózniejszymi zmianami za wyjatkiem §. 1 pkt. 1 zalacznika Nr 2 - Statut
Osiedla Nr 2, zalacznika Nr 3 - Statut Osiedla Nr 3, zalacznika Nr 4 - Statut Osiedla Nr 4 ,
które traca moc 31 grudnia 2000 roku.

§.4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia, za wyjatkiem §. 1 pkt. 4 zalacznika Nr 2 - Statut

Osiedla Nr 2, zalacznika Nr 3 - Statut Osiedla Nr 3, zalacznika Nr 4 - Statut Osiedla Nr 4 , które

wchodza w zycie z dniem l stycznia 200 l roku.
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Zalacznik Nr 3 do Uchwaly
Nr XXII/12I/2000 Rady Miejskiej
Proszowice z dnia 30 marca 2000r

Statut osiedla Nr 3

Uchwalony Przez Rade Miejska w Proszowicach .

Rozdzial I

Postanowienia ogólne

§ 1

I.Osiedle Nr 3 w Proszowicach zwane dalej Osiedlem jest jednostka pomocnicza,
której mieszkancy wspólnie z innymi osiedlami i solectwami tworza wspólnote
samorzadowa gminy Proszowice

2.0siedle jest jednostka pomocnicza wyodrebniona ze wzgledu na uklad przestrzenny
miasta Proszowice, lokalne tradycje oraz wiezi spoleczne zapewniajace zdolnosc
wykonywania zadan publicznych sluzacych zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkanców.

3.Ilekroc w niniejszym Statucie jest mowa o osiedlu, nalezy przez to rozumiec
wspólnote samorzadowa mieszkanców oraz odpowiednie terytorium.

4.W sklad Osiedla Nr 3 wchodza nastepujace ulice: 3 Maja od nr 1 numery
nieparzyste do ul. Brodzinskiego , Brodzinskiego bloki, Królewska,

Raclawicka, Ojca Rafala, Wesola, Reja od ul.3 Maja do ul.Królewskiej,
Grzymaly Siedleckiego.

5.Samorzad mieszkanców Osiedla dziala na podstawie przepisów prawa, a w
szczególnosci :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity z 1996 r
Dz. U. Nr 13, poz. 74 z pózniejszymi zmianami),

- na podstawie Statutu Gminy Proszowice,
- niniejszego Statutu.
6.0rganizacje i zakres dzialania osiedla okresla niniejszy Statut.

Rozdzial II
Organizacja i zakres dzialania

§ 2.

1.0rganami Osiedla sa:
I.Ogólne zebranie Mieszkanców,
2.Zarzad Osiedla.

2.Zebranie Mieszkanców Osiedla powoluje Komisje Rewizyjna oraz moze powolac
inne komisje, okreslajac zakres ich dzialania.
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§3

l. Do zakresu dzialania Osiedla naleza sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i inne
powierzone Osiedlu przez Rade Miejska.

2. Do zadan Osiedla nalezy dzialanie na rzecz rozwoju samorzadnosci wspólnoty
lokalnej oraz pomoc\\' organizowaniu sie mieszkanców Osiedla dla rozwiaZywania
spraw dotyczacych ich miejsca zamieszkania, a w szczególnosci:
l.wybór i odwolanie Zarzadu Osiedla, Przewodniczacego Zarzadu, Komisji

Rewizyjnej,
2.decydowanie o sposobie wydatkowania srodków finansowych przydzielonych

osiedlu przez Rade Miejska,
3. inicjowanie wspólnych przedsiewziec na rzecz spolecznosci Osiedla,
4.wystepowanie z wnioskiem do Zarzadu lub do Rady Miejskiej o podjecie

inicjatywy uchwalodawczej w sprawach dotyczacych spolecznosci Osiedla,
5. wyrazanie opinii w sprawach dotyczacych osiedla podejmowanych,

przez Rade Miejska oraz Zarzad Gminy, a w szczególnosci:
aj zmiany granic osiedla,
bl miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
ci przepisów gminnych dotyczacych Osiedla,

6. uchwalanie wniosków budzetowych,
7. podejmowanie uchwal w sprawie dotyczacych dysponowania mieniem

komunalnym, przekazanym Osiedlu w zarzadzanie,
8. organizowanie samopomocy mieszkanców i wspólnych prac na rzecz poprawy

warunków w miejscu zamieszkania, a zwlaszcza w zakresie opieki nad
mlodzieza i jej wychowaniem, upowszechnianiem kultury, utrzymaniem
porzadku, spokoju i czYstosci,

9. sprawowanie kontroli spolecznej nad dzialalnosciajednostek organizacyjnych
zwiazanych z zabezpieczeniem wlasciwych warunków zycia w osiedlu,

10. dokonuje rocznej oceny dzialalnosci Zarzadu Osiedla.

§4

Osiedle realizuje swoje zadania poprzez:

l) podejmowanie uchwal w sprawie Osiedla,
2) opiniowanie spraw nalezacych do zakresu dzialania samorzadu mieszkanców.

3) wspóluczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Rade Miejska konsultacji
spolecznej projektów uchwal rady miejskiej w sprawach o podstawoWym znaczeniu dla
mieszkanców osiedla,

4) wystepowanie z wnioskami do Rady Miejskiej lub Zarzadu Gminy o rozpatrzenie spraw,
których zalatwienie wykracza poza mozliwosci mieszkanców osiedla,

5) wspólprace z radnymi z terenu osiedla w zakresie organizacji spotkan z wyborcami,
dyzurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczacych osiedla, ,

6) ustalania zadan dla Zarzadu Osiedla do realizacj i miedzy zebraniami mieszkanców.

7) Osiedle moze realizowac zadania poprzez powolywanie Komitetów do czynów
spolecznych .•
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Rozdzial IV

Zasady i tryb zwolywania
zebran mieszkanców Osiedla oraz warunki waznosci podejmowania uchwal

§5

l.Zebranie Mieszkanców Osiedla'zwoluje sie w miare potrzeb, nie rzadziej jednak
niz dwa razy w roku.

2.Zebrania Mieszkanców Osiedla sa zwolywane przez Przewodniczacego Zarzadu
Osiedla;
al z inicjatywy Zarzadu Osiedla,
b /na wniosek 1/5 mieszkanców uprawnionych do udzialu w zebraniu,
ci na wniosek Rady Miejskiej i Zarzadu Gminy.

3.Tennin i miejsce zebrania mieszkanców podaje sie do wiadomosci publicznej
w sposób zwyczajowo przyjety na piec ( 5) dni przed terminem zebrania.

4.Zebranie mieszkanców zwolywane na wniosek mieszkanców, Rady Miejskiej lub
Zariadu Gminy winno odbywac sie w terminie 7 dni chyba, chyba ze
wnioskodawca proponuje termin pózniejszy.

§6

l. Zebranie mieszkanców jest wazne, gdy mieszkancy osiedla zostali o nim prawidlowo
zawiadomieni.

2. Zebranie mieszkanców otwiera i przewodniczy jego obradom Przewodniczacy Zarzadu
Osiedla. Zebranie mieszkanców moze wyznaczyc inna osobe na przewodniczacego
zebrania.

3. Porzadek obrad ustala Zebranie Mieszkanców na podstawie projektu przedlozonego przez
Przewodniczacego Zarzadu.

4. Projekt porzadku obrad winien byc skonsultowany z Zarzadem Osiedla. Sprawy
proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny byc nalezycie przygotowane.

§8

W celu udzielenia Przewodniczacemu Zarzadu Osiedla stalej pomocy w przygotowaniu
materialów i w organizacji zebran, Zarzad Gminy wyznacza poszczególnych czlonków
zarzadu lub pracowników urzedu gminy do kontaktów z osiedlem.

~ I
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§9

l. Zebranie Mieszkanców jest uprawnione do przeprowadzania' wyborów oraz podejmowania
uchwal w obecnosci co najmniej l/lO liczby osób uprawnionych do glosowania.

2. W przypadku braku okreslonego w pkt. 1 quorum, nastepnie zebranie mieszkanców
.. osiedla odbywa sie w IIterminie, po uplywie 1/2 go~iny od wyznaczonego Iterminu

zebrania. Uchwaly podejmowane w drugim terminie sa wiazace bez wzgledu na liczbe
obecnych osób uprawnionych do glosowania ..

3. Uchwaly zebrania zapadaja zwykla wiekszoscia glosów, tj. liczba glosów "za" musi byc
wieksza od liczby glosów" przeciw" .•

4. Glosowanie odbywa sie w sposób jawny. Zebranie moze postanowic o przeprowadzeniu
tajnego glosowania nad konkretna sprawa.

5. Obrady zebrania sa protokolowane. Uchwaly podpisuje Przewodniczacy i oglasza je w
sposób zwyczajowo przyjety.

§ 10

1. Protokól z Zebrania Mieszkanców Osiedla iZarzadu Osiedla winien zawierac
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwaly, przy czym w sprawach poddawanych pod glosowanie winien
byc ujety zapis jaka iloscia glosów oddano " za" i " przeciw" i " wstrzymujacych
sie ",

2.Uchwaly Zebranie Mieszkanców Osiedla musza miec forme pisemna.
3.Uchwaly i opinie Zebrania Mieszkanców Osiedla Przewodniczacy przekazuje

Zarzadowi Gminy.
4.Zarzad Gminy w zaleznosci od charakteru sprawy zalatwia je we wlasnym zakresie

lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
S.zarzad Gminy o sposobie zalatwiania spraw informuje Zebrania Mieszkanców

Osiedla lub Przewodniczacego Zarzadu Osiedla.

§11

Dla realizacji wspólnych przedsiewziec Samorzad Mieszkanców Osiedla nawiazuje
wspólprace z samorzadami mieszkanców sasiedTIichosiedli i solectw, zawiera porozumienia
okreslajac zakres i sposób wykonania wspólnych zadan, moze podejmowac wspólne uchwaly.

§ 12

Zarzad Osiedla jest organem wykonawczym osiedla.
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§ 13

Do zadan Zarzadu Osiedla nalezy :

I.Przygotowanie projektów uchwal,
2.Wykonywanie uchwal Zebrania Mieszkanców,
3.Gospodarowanie mieniem Osiedla powierzonym do korzystania przez Rade Miejska,
4.Przedkladanie Zebraniu Mieszkanców projektów planów finansowo-rzeczowych na

rok kalendarzowy .•
5.Przedkladanie Zebraniu Mieszkanców sprawozdania z realizacji i wykonania planu

finansowo rzeczowego,
6.Zapewnienie obiegu informacji miedzy organami osiedla i mieszkancami osiedla...

l organamI gmmy,
7.przedstawienie Zebraniu Mieszkanców Osiedla sprawozdan z prac zarzadu, w tym

wykonania uchwal w ciagu 2 miesiecy od zakonczenia roku.
8.Informowanie mieszkanców osiedla w sposób zwyczajowo przyjety o wszystkich

sprawach istotnych dla gminy i osiedla.

§ 14

Do zadan Przewodniczacego Zarzadu nalezy w szczególnosci:
l.reprezentowanie na zewnatrz mieszkanców osiedla, zwlaszcza wobec Rady

Miejskiej i Zarzadu Gminy, •
2.dzialanie stosowne do wskazan zebrania mieszkanców osiedla,
3.wplywanie na wykorzystanie al'tywnosci mieszkanców sluzacej poprawie

gospodarki i warunków zycia w osiedlu,
4.informowanie MGOPS o socjalnych problemach mieszkanców osiedla,
5.,V)'konywanie powierzonych mu przepisami prawa zadan z zakresu

administracji publicznej,
6.sporzadzanie sprawozdan z dzialalnosci osiedla,
7.prowadzenie teczki zawierajacej:

- statut osiedla,
- protokoly z zebran Mieszkanców Osiedla i posiedzen Zarzadu Osiedla,
- sprawozdania i umowy

§ 15

I.Przewodniczacy Zarzadu Osiedla bierze udzial w Sesjach Rady Miejskiej.
2.Na Sesjach Rady Miejskiej przysluguje mu prawo wystepowania z glosem doradczym w
kolejnosci wskazanej przez Przewodniczacego.
Moze równiez zglaszac wnioski w imieniu Zebrania Mieszkanców.

I :l (
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§ 16
.

I.Kadencja Przewodniczacy i Zarzadu Osiedla i innych cial powolanych przez organu
osiedla trwa cztery lata.

2.Dzialalnosc Przewodniczacego i Zarzadu Osiedla ma charakter spoleczny.
3.Przewodniczacy Zarzadu Osiedla korzysta z ochrony prawnej przyslugujacej

funkcjonariuszom publicznym.

§ 17

I.Komisja Rewizyjna sklada sie z 3 osób i wybiera ze swego grona
przewodniczacego komisji.

2.Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie moga byc równoczesnie czlonkami Zarzadu
Osiedla.

3.Czlonkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyc w posiedzeniach Zarzadu
Osiedla.

§ 18

Do zadan Komisji Rewizyjnej nalezy :
1/ kontrola dzialalnosci Przewodniczacego i Zarzadu Osiedla oraz gospodarki

funduszami i powierzonym osiedlu majatkiem,
2/ przedstawienie Zebraniu Mieszkanców sprawozdania ze swej dzialalnosci,
3/ ocena projektu rocznego planu rzeczowego, sprawozdania z jego wykonania i
. przedstawienie Zebraniu Mieszkanców swoich wniosków,•

4/ niezwloczne informowanie Zebrania Mieszkanców o stwierdzonych
nieprawidlowosciach w zarzadzaniu funduszami, majatkiem osiedla,
niezgodnosciach ze Statutem lub przepisami prawnymi.

Rozdzial IV

Tryb wyboru Zarzadu Rady Osiedla, Przewodniczacego Zarzadu
i Komisji Rewizyjnej

§ 19

I.Zebranie Mieszkanców Osiedla, na którym ma byc dokonany wybór Zarzadu,
Przewodniczacego Zarzadu i Komisji Rewizyjnej zarzadza Przewodniczacy Rady Miejskiej.
W tym celu okresla miejsce, dzien i godzine zebrania mieszkanców oraz wyznacza
prowadzacego zebranie.
2.Postanowienie o zwolaniu zebrania mieszkanców dla wyboru Zarzadu,

Przewodniczacego Zarzadu i Komisji Rewizyjnej podaje sie do wiadomosci
mieszkanców osiedla co najmniej na 7 dni przed wyznaczona data zebrania.
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§ 20

l.Glosowanie w sprawie wyboru Zarzadu, Przewodniczacego Zarzadu i Komisji Rewizyjne}
lub odwolanie przeprowadza komisja skrutacyjna w skladzie co najmniej trzech (3) osób
wybranych sposród uprawnionych uczestników zebrania.
Wybory przeprowadza sie na kartkach do glosowania, opatrzonych pieczecia rady miejskiej.
2.Do zadan komisji skrutacyjnej nalezy: •

- przyjecie zgloszen kandydatów.
- przeprowadzenie glosowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- sporzadzenie protokolu o wynikach wyboru,
- ogloszenie wyników wyborów.

3.Protokól podpisuja czlonkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczacy zebrania.

§ 21

I.Wybory odbywaja sie przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgloszonych bezposrednio
przez uprawnionych uczestników zebrania tj. uprawnionych do udzialu w glosowaniu do
Rady Miejskiej.
2.W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzic zgloszenia kandydatów i glosowanie dla
dokonania wyboru Przewodniczacego Zarzadu, w drugiej kolejnosci wybory czlonków
Zarzadu a nastepnie Komisji Rewizyjnej.

§ 22

Za wybranych uwaza sie kandydatów, którzy uzyskali najwieksza liczbe glosów.

§ 23

Wyboru lub odwolania Zarzadu Osiedla i Przewodniczacego Zarzadu dokonuje sie w
glosowaniu tajnym.

§ 24

I.Zarzad Osiedla i Pr4ewodniczacy Zarzadu sa bezposrednio odpowiedzialni przed zebraniem
mieszkanców osiedla i moga byc przez zebranie mieszkanców odwolani przed uplywem
kadencji, jezeli nie wykonuja swoich obowiazków, naruszaja postanowienia statutu i uchwal
zebrania lub dopuscili sie czynu dyskwalifikujacego w opinii srodowiska. Uzasadniony
wniosek w tej sprawie zlozony przez 1/5 mieszkanców powinien byc poddany glosowaniu na
zebraniu, na którym zostal zgloszony lub na nastepnym w terminie do jednego miesiaca.
2.Wniosek o odwolanie z zajmowanych funkcji winno byc podjete po wysluchaniu
zainteresowanego.
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§ 25

l. W przypadku odwolania lub ustapienia Przewodniczacego Zarzadu Osiedla,
Przewodniczacy Rady Miejskiej zwoluje Zebranie Mieszkanców dla wyboru nowego
Przewodniczacego Zarzadu.
2.Wybory dla uzupelnienia skladu Zarzadu Osiedla lub wybrania nowego skladu calego
Zarzadu Osiedla przeprowadza samodzielnie Zebranie Mieszkanców Osiedla'zwolane przez
Przewodniczacego Zarzadu Osiedla.

Rozdzial V
Gospodarka finansowa Osiedla

§ 26

l.Osiedle prowadzi gospodarke finansowa na podstawie rocznego planu finansowego
uchwalonego przez Zebranie Mieszkanców Osiedla, w ramach srodków przyznanych w
budzecie gminy .
2.0siedle uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmiany z zarzadem gminy. Zarzad gminy
moze dokonac korekty planu finansowego osiedla w przypadku przeznaczenie srodków
budzetoWych niezgodnie z przepisami.
3.0siedle dysponuje nastepujacymi srodkami finansowymi:

l.srodkami wyznaczonymi w budzecie gminy.
2.oplatami z tytulu prowadzenia dzialalnosci i powierzonego mienia komunalnego,
3.dobrowolnymi wplatami osób fizycznych i prawnych,

4.Z posiadanych srodków finansowych osiedle moze pokrywac koszty zwiazane z :
l. wyposazeniem, remontem i utrzymaniem dróg polozonych na terenie osiedla,.
2.utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w zarzadzanie osiedla,
3.budowa, wyposazeniem i utrzymaniem placów zabaw dla dzieci, zielenców,
kwietników,
4.dofinansowaniem dzialalnosci kulturalnej, oswiatowej i sportowej
5.dofinansowanie czynów spolecznych,
6.wspóludzial w utrzymaniu szkól
7.pomoca w uzasadnionych wypadkach lub losowych kleski zywiolowej dla mieszkanców
osiedla

8.inne, wazne cele osiedla zgodnie z uchwala Zebrania Mieszkanców za zgoda Zarzadu
Gminy.

Rozdzial VII
Nadzór nad dzialalnoscia Osiedla

§ 27

l.Dzialalnosc finansowa osiedla nadzoruje Zarzad Gminy.
2.Zarzad Gminy zobowiazany jest czuwac, aby mienie powierzone Osiedlu nie bylo narazone
na szkody i uszczuplenie oraz, aby dochody Osiedla i swiadczenia dokonywane na jego
korzysc byly wydatkowane zgodnie z prawem i statutem osiedla.

I ~ t
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3.Bunnistrz gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maja prawo 7..adanianiezbednych
infonnacji i danych dotyczacych funkcjonowania Osiedla.
Moga ponadto ucz.estniczyc w posiedzeniach organu osiedla. ,
4.Zarzad gminy, jezeli uzna uchwaly osiedla za wykraczajace poza zakres przekazanych im
kompetencji i sprzeczne z prawem - powinien wstrzymac ich realizacje.

Rozdzial VII
Postanowienia koncowe

§ 29

W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiazaco Zarzad Gminy.

§30

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w Proszowicach .

§ 31

,
Postanowienia Statutu wchodza w zycie z dniem ogloszenia.


