UCHWAŁA NR LVI/617/2006
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 lipca 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu jednostki
pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla
„Stawki”
Na podstawie art. 5, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz §
27 ust. Statutu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/131/2003 Rady
Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 września 2003 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 05 listopada 2003 r. Nr 241
poz. 2292) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/529/2000 Rady Miejskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Osiedla
„Stawki” wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte we wszystkich przypadkach wyrazy: „Rada Miejska”, „Zarząd
Miasta”, „rada osiedlowa” i „quorum” zastępuje się użytymi we
właściwych przypadkach wyrazami odpowiednio: „Rada Miasta”,
„Prezydent Miasta”, „rada osiedla” i „kworum”;
2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasięg terytorialny Osiedla określa załącznik Nr 2 do Statutu
Gminy. Statutu gminy określa również zasady tworzenia, łączenia,
podziału, znoszenia osiedli oraz określania ich nowych granic”
3) w § 3 uchyla się ust. 3;
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Rozstrzygnięcia organów Gminy dotyczące istotnych spraw
Osiedla podejmowane są po uzyskaniu uprzedniej opinii Osiedla.
Osiedlu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do organów Gminy
w przypadku uznania, że naruszone są istotne interesy
mieszkańców Osiedla”

5) w § 6 ust. 1 – 6 otrzymują brzmienie:
1)
2)

3)
4)
5)

6)

ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
uchwałą Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwanej dalej
„Radą Miasta”, w sprawie przekazania Osiedlu do zarządzania
i korzystania mienia komunalnego oraz rozporządzania
dochodami z tego źródła (o ile składniki mienia komunalnego
zostaną Osiedlu przekazane odrębną uchwałą Rady Miasta);
ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami);
ustawą z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249 poz. 1591);
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin
i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319
z późn. zmn.) – przy załatwianiu spraw przez organy
wykonawczy osiedla;
Statutem”.

6) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie realizacji funkcji ogólnogminnych Osiedle współdziała
z organami Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi przy
realizacji zadań własnych i zleconych Gminy - poprzez wyrażanie
opinii
w
następujących
sprawach
związanych
terytorialnie
z Osiedlem:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej;
wnioskowania w zakresie kierunków i form realizacji inwestycji
z udziałem finansowym mieszkańców Osiedla;
wnioskowania w zakresie utrzymania, konserwacji i remontów
osiedlowych obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych
i sportowych - w ramach ustaleń planów oraz budżetu Gminy.
wnioskowania zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji,
przebiegu
tras
komunikacyjnych
i
rozmieszczenia
przystanków;
całkowitej zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji;
lokalizacji targowisk;
projektów
uchwał
Rady
Miasta:
budżetowych
oraz
zawierających przepisy prawa miejscowego bezpośrednio
dotyczące Osiedla”.

7) uchyla się § 14;
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8) w § 18 w ust. 2 uchyla się pkt 6;
9) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Osiedla, na wniosek Przewodniczącego Rady Osiedla, może
postanowić, w granicach obowiązujących przepisów prawa, że całe
posiedzenie lub jego poszczególne części odbędą się przy drzwiach
zamkniętych, co skutkuje koniecznością opuszczenia miejsca
posiedzenia przez osoby nie wchodzące w skład Rady Osiedla,
z wyjątkiem radnych Rady Miasta, przedstawicieli Prezydenta Miasta
i osób wskazanych do pozostania przez Radę Osiedla”

10) w § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W razie, gdy wynik obliczenia głosów budzi oczywiste wątpliwości
Rada Osiedla może dokonać powtórnego przeliczenia głosów”;

11) w § 40:
a) w ust. 5 pkt 2, 3 i 5 otrzymują brzmienie:
„2) nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania
w kolejności alfabetycznej; karta do głosowania powinna zawierać
alternatywę odpowiedzi: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się od
głosu””;
„3) głosowanie polega na skreśleniu odpowiedzi, której głosujący
jest przeciwny i pozostawienie tej, za którą się opowiada”;
„5) w przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów przeprowadza się
następną turę wyborów. Na karcie do głosowania umieszcza się
nazwiska tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę
głosów „za”, przy czym karta powinna zawierać nazwiska
kandydatów w liczbie o jeden większej niż wynosi liczba miejsc
mandatowych”.
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Głos jest nieważny jeżeli:
1) karta do głosowania jest przedarta lub przekreślona całkowicie;
2) zawiera ilość nie skreślonych kandydatów większą niż jest miejsc
mandatowych lub nie zawiera jednoznacznej decyzji głosującego;
3) karta jest inna niż sporządzona przez komisję skrutacyjną.”
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12) w § 43 w ust. 2 pkt 1 uchyla się lit. c;
13) w § 57 w ust. 1 uchyla się pkt 3;
14) § 64 otrzymuje brzmienie:
„§ 64. Kadencja Rady Osiedla trwa cztery lata i odpowiada kadencji
Rady Miasta, z uwzględnieniem § 65 ust. 1 Statutu”;
15) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybory Rady Osiedla, które zarządza Rada Miasta, odbywają się
w terminie do trzech miesięcy licząc od rozpoczęcia kadencji Rady
Miasta”
16) § 66 otrzymuje brzmienie:
„§ 66. Radę Osiedla o liczbie członków ustalonej według art. 17
ustawy o samorządzie gminnym, wybiera się na Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców Osiedla, zwanego dalej „Ogólnym Zebraniem”
17) w § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku zastrzeżeń co do miejsca zamieszkania osoby
biorącej udział w Ogólnym Zebraniu, przewodniczący obrad może
zażądać potwierdzenia stałego zamieszkania przez tę osobę na
podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem
zawierającego adres jego właściciela”
18) § 69 otrzymuje brzmienie:
„§ 69. Ogólne Zebranie zwołane w celu przeprowadzenia wyborów
do Rady Osiedla otwiera upoważniony przez Przewodniczącego Rady
Miasta radny, a następnie zarządza wybory przewodniczącego tego
zebrania, który dalej prowadzi obrady”.
19) w § 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawnieni uczestnicy Ogólnego Zebrania wyborczego
potwierdzają swoje uczestnictwo podpisem na liście obecności.
Tożsamość uczestników ogólnego zebrania potwierdza się przed
przewodniczącym Ogólnego Zebrania poprzez okazanie dowodu
osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem”
20) w § 75 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów w drugiej turze
wyborów, o której mowa w ust. 3, przeprowadza się w innym
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terminie nowe wybory na wakujące miejsca mandatowe. Termin
miejsce i godzinę tych wyborów podaje do wiadomości mieszkańców
Osiedla przewodniczący Ogólnego Zebrania. Wybory przeprowadza
ten sam przewodniczący Ogólnego Zebrania oraz ta sama komisja
skrutacyjna”
21) w § 80 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) odwołania przez Ogólne Zebranie.”
22) § 83 otrzymuje brzmienie:
„§ 83. Zmiany w podziale terytorialnym Osiedla zachodzące w toku
kadencji, a polegające na tworzeniu, łączeniu, podziale lub
znoszeniu osiedli powodują skutki w zakresie funkcjonowania
organów Osiedla określone w § 25 Statutu Gminy”
23) § 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Karta do głosowania w przedmiocie odwołania Zarządu Osiedla
zawiera na postawione pytanie alternatywne odpowiedzi „tak”, „nie”,
„wstrzymuję się od głosu”, a głosowanie polega na skreśleniu
odpowiedzi, której głosujący jest przeciwny i pozostawieniu tej, za
którą się opowiada. W pozostałym zakresie do procedury głosowania
w przedmiocie odwołania Zarządu Osiedla stosuje się odpowiednio
§ 36, § 37 i § 40 ust. 1 – 11 Statutu. Głosowanie, o którym mowa
w ust. 2 – 3, przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób”.

§ 2. Uchwała podlega
Województwa Świętokrzyskiego.

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak
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