
Uchwata Nr XLiV/969/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 maja 2017 r. 


w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bzianka 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. 	0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pain. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala Statut Osiedla Bzianka 

I. Postanowienia ogolne 

§1 

Osiedle jest samorzqdowq jednostkq pomocniczq Miasta Rzeszowa. 

§2 

Osiedle zostato utworzone Uchwatq Nr XXXVII 1/815/20 17 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

31 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Osiedla Bzianka oraz zmiany uchwaty 

w sprawie granic osiedli miasta Rzeszowa. 

II. Organizacja i zakres dziafania Osiedla 

§3 

Osiedle podejmuje dziatania poprzez swoje organy. 

§4 

1. 	Organem stanowiqcym Osiedla jest Rada Osiedla, zwana dalej "Radq". 
2. 	W sktad Rady wchodzq cztonkowie, wybrani przez mieszkancaw Osiedla 

w liczbie ustalonej wedtug zasad okreslonych wart. 17 ustawy 0 samorzqdzie 
gminnym. 



§5 


1. 	Organem wykonawczym Osiedla jest Zarzqd Osiedla, zwany dalej "Zarzqdem". 
2. Zarzqd 	 wybiera Rada sposr6d swoich cztonk6w. Liczb~ cztonk6w Zarzqdu 

okresla Rada w odr~bnej uchwale. 

§6 

Przewodniczqcy Rady jest jednoczesnie Przewodniczqcym Zarzqdu. 

§7 

Dla usprawnienia trybu swojej pracy Rada moie uchwalic Regulamin Rady. 

§8 

Do wytqcznej wtasciwosci Rady naleiy podejmowanie uchwat wyraiajqcych opmle 
w sprawach przekazywanych przez organy Miasta Rzeszowa, Urzqd Miasta Rzeszowa, 
a takie inne organy i podmioty, w sprawach dotyczqcych Osiedla. 

§9 

Zadaniem Zarzqdu jest organizowanie prac organ6w Osiedla, a w szczeg61nosci 
gospodarowanie srodkami finansowymi, zapisanymi w budiecie Miasta, b~dqcymi 
w dyspozycji Osiedla. 

§ 10 

1. 	Rada sposrod swoich cztonkow moie wybierac komisje state i doraine. W sktad 
komisji mogq wchodzic osoby spoza Rady, w liczbie nieprzekraczajqcej potowy 
sktadu komisji. 

2. 	Komisje podlegajq Radzie i przedktadajq jej sprawozdania ze swojej dziatalnosci. 

§ 11 

Posiedzenia organow Osiedla odbywajq si~ stosownie do potrzeb, z tym ie nie rzadziej 
nii raz na kwartat. 

§ 12 

1. Posiedzenia organow Osiedla zwotuje Przewodniczqcy lub w razie jego nieobecnosci 
Zast~pca Przewod n iczqcego. 



2. 	Porzqdek obrad przedstawia prowadzqcy posiedzenie. Kaidy cztonek organu Osiedla 
moie zgtosic umotywowany wniosek 0 zmian~ lub uzupetnienie porzqdku obrad. 
Wniosek taki poddaje si~ pod gtosowanie. 

§ 13 

Uchwaty organ6w Osiedla zapadajq zwyktq wi~kszosciq gtos6w w obecnosci co 
najmniej potowy sktadu organu. 

§ 14 

1. 	 Postanowienia organ6w Osiedla zapadajq w formie uchwat. 
2. 	 Uchwaty w sprawach, 0 kt6rych mowa w § 8 Rada podejmuje w terminie do 

14 dni od daty otrzymania wniosku 0 wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym 
terminie uwaia si~ za brak stanowiska w sprawie. 

§ 15 

1. 	 Uchwaty organ6w Osiedla winny zawierac: 
1) numer i dat~ podj~cia, 
2) nazw~ organu podejmujqcego uchwat~, 
3) merytorycznq regulacj~. 

2. 	 Uchwaty podpisuje przewodniczqcy organu, kt6ry podjqt uchwat~. 

§ 16 

Z posiedzen organ6w Osiedla sporzqdza si~ protok6t, kt6ry podpisuje przewodniczqcy 
posiedzenia i protokolant. 

§ 17 

Komisje zar6wno state jak i doraine, dziatajq w spos6b i w zakresie ustalonym przez 

Rad~. 

§ 18 

Do zakresu dziatania Osiedla naleiy dbatosc 0 zaspokojenie potrzeb jego mieszkanc6w. 



§ 19 


Dziatania Rady obejmujq w szczegolnosci : 

1. 	Organizowanie i inicjowanie dziatan i przedsi~wzi~e organow miasta we wszystkich 
sprawach wchodzqcych w zakres zadan miasta. 

2. 	 Propagowanie zasad wspotiycia spotecznego oraz dbatose 0 mienie b~dqce 

w uiytkowaniu mieszkancow Osiedla. 
3. Wspotprac~ i wspotdziatanie z wtasciwymi miejskimi instytucjami w zakresie : 

1) podejmowania dziatan majqcych na celu utrzymanie porzqdku, czystosci 
i bezpieczenstwa publicznego, 

2) ochrony srodowiska, 
3) przeprowadzania akcji i konkursow majqcych na celu rozwoj i upi~kszanie 

Osiedla, 
4) organizowania bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie Osiedla (placow zabaw, 

boisk itp.), 
5) wspierania, organizowania i rozwijania roinych form dziatalnosci spotecznej, 

kulturalnej i sportowej na Osiedlu, w tym organizowanie zaj~e dla dzieci 
i mtodzieiy promujqcych zdrowy i aktywny tryb iycia, 

6) organizowania roinych form pomocy spotecznej, w tym pomocy sqsiedzkiej. 
4. Opiniowanie spraw dotyczqcych Osiedla, a w szczegolnosci: 

1) studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
oraz miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego Osiedla, a takie 
ich zmian, 

2) zmiany nazw ulic oraz wprowadzenia nowych nazw na terenie Osiedla, 

3) innych projektow uchwat przekazywanych do zaopiniowania. 


S. 	 Wyst~powanie z wnioskami do organow miasta w sprawach: 
1) zarzqdzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu, 
2) okreslania przeznaczenia srodkow z budietu miasta na realizacj~ zadan osiedla, 
3) okreslania priorytetow realizacji zadan na terenie Osiedla. 

6. 	 Podejmowanie inicjatyw i wyst~powanie z wnioskami do organow miasta 
w sprawach dotyczqcych Osiedla, a w szczegolnosci: 
1) rozwoju i upi~kszania Osiedla, 
2) utrzymania porzqdku na terenie Osiedla, 
3) drog, placow i lokalizacji miejsc parkingowych na terenie Osiedla, 
4) przeznaczenia lokali uiytkowych i lokalizacji ustug na dziatalnose, ktora moie 

bye uciqiliwa dla mieszkancow, 

5) prac remontowo - inwestycyjnych na terenie Osiedla. 


7. 	 Udziat w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji spotecznych. 
8. 	 Przekazywanie przez Przewodniczqcego Rady wnioskow, stanowisk opinii 

zgtaszanych przez mieszkancow organom miasta. 
9. 	 W przypadku nieuwzgl~dnienia opinii i wnioskow Rady, powinno bye pisemne 

wyjasnienie przyczyny ich nieuwzgl~dnienia. 



§ 20 


Osiedle, poprzez swoje organy winno wsp6tpracowac z radnymi ze swojego terenu, 
organizujqc spotkania mieszkanc6w z radnymi oraz dyiury radnych. 

III. Zasady i tryb wyborow organow Osiedla 

§ 21 

1. 	 Mieszkancy Osiedla na zasadach w trybie niiej okreslonym 
przeprowadzajq wybory do Rady. 

2. 	 Wybory odbywajq si~ na zebraniu mieszkanc6w Osiedla w miejscu 
i terminie okreslonym przez Rad~ Miasta Rzeszowa. 

3. 	 Wybory organizuje i przeprowadza Urzqd Miasta we wsp6tpracy z radnymi z terenu 
Osiedla, w kt6rym odbywajq si~ wybory oraz Zarzqdem ust~pujqcej Rady. 

§ 22 

1. 	 Wybory Sq waine, jeieli uczestniczyto w nich co najmniej 60 mieszkanc6w Osiedla. 
2. 	 Jeieli z powodu niedostatecznej frekwencji wybory w pierwszym terminie 

nie odbyty si~, nie p6zniej nii po 60 dniach przeprowadza si~ wybory w drugim 
terminie. W takim przypadku do wainosci wybor6w niezb~dna jest obecnosc co 
najmniej 45 mieszkanc6w Osiedla. 

3. 	 W razie niedokonania wyboru Rady, Rada Miasta moie zarzqdzic przeprowadzenie 
wybor6w ponownych. 

4. 	 Na pisemny wniosek podpisany przez uprawnionych do gtosowania 
mieszkanc6w Osiedla w liczbie okreslonej w ust. 1, ztoiony nie wczesniej nii po 
uptywie 6 miesi~cy od poprzedniego zebrania wyborczego, Rada Miasta zarzqdza 
kolejne wybory Rady. Dla wainosci tak zorganizowanych wybor6w musi 
bye r6wniei spetniony wym6g wynikajqcy z ust. 1. 

5. 	 Inicjatorzy zbierania podpis6w pod wnioskiem Sq zobowiqzani zawiadomie 
Rad~ Miasta 0 swoim zamiarze i dostarczyc podpisy w wymaganej ilosci, w terminie 
do dw6ch miesi~cy od dnia zawiadomienia. 

§ 23 

1. 	 Wybory do Rady Sq powszechne - prawo wybierania ma kaida osoba zamieszkata 
na terenie Osiedla, kt6ra w dniu wybor6w ma ukonczone 18 lat. 

2. 	 W razie wqtpliwosci co do zamieszkiwania na OSiedlu, przed przystqpieniem 
do gtosowania wyborca okazuje komisji wyborczej, zwanej dalej "Komisjq", 
dokument stwierdzajqcy jego toisamosc. 



3. 	 W przypadku wqtpliwosci co do faktu zamieszkiwania wyborcy na terenie 

danego Osiedla, wyborca, na iqdanie Komisji, winien powotae si~ na swiadectwo 
dwoch wiarygodnych osob znanych Komisji. 

4. 	 Wybranym w sktad Rady moie bye kaidy mieszkaniec Rzeszowa, ktory 
w dniu wyborow rna ukonczone 18 lat. 

§ 24 

1. 	 Wybory Sq rowne - wyborcy biorq udziat w wyborach na rownych zasadach. 

2. 	 Wybory Sq bezposrednie wyborcy wybierajq bezposrednio sposrod 
kandydatow zgtoszonych w Osiedlu. 

3. 	 Zgtaszanie kandydatow odbywa si~ na zebraniu wyborczym. 

§ 25 

Wybory odbywajq si~ w gtosowaniu tajnym. Karty do gtosowania wrzuca si~ do 

opiecz~towanej urny wyborczej. 

§ 26 

1. 	 Wybory cztonkow Zarzqdu odbywajq si~ bezposrednio po ogtoszeniu 
wynikow wyborow Rady. 

2. 	 Na czele Zarzqdu stoi Przewodniczqcy, wybierany przez Rad~ 

bezwzgl~dnq wi~kszosciq gtosow ustawowego sktadu Rady w gtosowaniu tajnym. 

Rada wybiera rowniei co najrnniej jednego Zast~pc~ Przewodniczqcego, Sekretarza 
i pozostatych Cztonkow Zarzqdu w gtosowaniu tajnym zwyktq wi~kszosciq 

gtosow, w obecnosci co najmniej potowy ustawowego sktadu Rady. 
3. 	 W razie niewybrania Przewodniczqcego lub Zarzqdu w terminie jednego 

miesiqca od dnia wyboru Rady, Rada ulega rozwiqzaniu, a Rada Miasta 
zarzqdza ponowne wybory. 

§ 27 

1. 	 Wybory do Rady zarzqdza Rada Miasta, okreslajqc dat~ rniejsce 
przeprowadzenia wyborow. 

2. 	 Uchwata ta winna bye ogtoszona poprzez rozplakatowanie co najmniej na 

14 dni przed datq wyborow Rady. 
3. 	 Kadencja organow Osiedla uptywa z dniem odbycia zwotania pierwszego 

w nowej kadencji Rady Miasta zebrania wyborczego w danym Osiedlu. 



§ 28 


1. 	 Wybory do Rady przeprowadza Komisja, w sktad kt6rej wchodzq: radny 
wskazany przez komisj~ Rady wtasciwq do wsp6tpracy z samorzqdami 
osiedlowymi, przedstawiciel Urz~du Miasta oraz co najmniej jeden przedstawiciel 
mieszkanc6w Osiedla wybrany w gtosowaniu jawnym. 

2. 	 Cztonkiem Komisji nie moie bye osoba kandydujqca do Rady. 

§ 29 

Do zadan Komisji naleiy: 
1. Stwierdzenie, ie zebranie jest wtadne przeprowadzie waine wybory, 
2. Przyjmowanie zgtoszen kandydat6w do Rady, 
3. Przeprowadzanie gtosowania, 
4. Ustalenie i ogtoszenie wynik6w gtosowania, 
5. Sporzqdzenie protokotu z przebiegu gtosowania, 
6. Powiadomienie Rady Miasta 0 wynikach gtosowania. 

§ 30 

Osoby wchodzqce w sktad Komisji petniq swe funkcje spotecznie. 

§ 31 

1. 	 Gtosowanie odbywa si~ na kartach do gtosowania opatrzonych piecz~ciq 

Rady Miasta. 
2. 	 Na karcie do gtosowania umieszcza si~ w porzqdku alfabetycznym nazwiska i imiona 

kandydat6w. 

§ 32 


1. 	 Nie ogranicza si~ liczby kandydat6w zgtaszanych przez wyborc6w. 
2. 	 Osoba kandydujqca do Rady winna - osobiscie lub na pismie - wyrazie na to zgod~. 
3. 	 Komisja akceptuje list~ os6b, biorqcych udziat w gtosowaniu. 

§ 33 

1. 	 Wyborca otrzymuje kart~ do gtosowania i zakresla k6tkiem numer, przy 
kt6rym umieszczony jest kandydat, bqdi kandydaci, na kt6rych gtosuje. 

2. 	 Gtos uwaia si~ za wainy, jeieli na karcie do gtosowania wyborca zakreslit - w spos6b 
ustalony w ust. 1 - co najmniej jednq osob~, ale nie wi~cej nii liczba wybieranych 
cztonk6w Rady. 

3. 	 l\Iiewaine Sq gtosy oddane na kartach do gtosowania innych, nii okreslone 
w § 31 ust. 1. 



§ 34 


Za wybranych uwaia si~ kandydat6w, kt6rzy uzyskali najwi~kszq liczb~ gtos6w, ale nie 

mniej nii 5. 

§ 35 

Komisja, niezwtocznie po zakorkzeniu gtosowania, sporzqdza protok6t i przekazuje go 

do Biura Rady Miasta Rzeszowa. Protok6t podpisujq wszystkie osoby wchodzqce 

w sktad Komisji. 

§ 36 

1. 	 Wygasni~cie mandatu cztonka Rady nast~puje na skutek: 

1) smierci, 

2) zrzeczenia si~ mandatu, 

3) utraty prawa wybieralnosci, 

4) odwotania. 

2. 	 Odwotanie cztonka Rady moie bye dokonane na wniosek Rady lub Zarzqdu Osiedla 

i dotyczy osoby, kt6ra: 

1) uchyla si~ od udziatu w pracach Rady, 

2) zostata skazana prawomocnym wyrokiem sqdu, 

3) swoim zachowaniem budzi nieufnose wyborc6w, naduiywa 

4) uprawnien zwiqzanych z petnionq funkcjq, bqdz dziata na szkod~ Osiedla. 

3. 	 Wygasni~cie mandatu na skutek odwotania stwierdzajq na wsp61nym 

posiedzeniu wtasciwe merytorycznie komisje Rady Miasta. Od decyzji komisji 

przystuguje w terminie jednego miesiqca odwotanie do Rady Miasta, kt6rej decyzja 

jest ostateczna . 

§ 37 

1. 	 W przypadku wygasni~cia mandatu cztonka Rady, w jego miejsce wst~puje osoba, 

kt6ra w wyborach do Rady uzyskata najwi~kszq liczb~ gtos6w i kt6ra wyrazi na to 

zgod~. Przy r6wnej liczbie gtos6w 0 pierwszenstwie decyduje losowanie 

przeprowadzone przez Przewodniczqcego Zarzqdu w obecnosci co najmniej potowy 

ustawowego sktadu Rady. Zastrzeienie z § 14 stosuje si~ odpowiednio. 

2. 	 Jeieli obsadzenie mandat6w w trybie okreslonym w ust. 1 nie jest moiliwe, 
Rada Osiedla moie zarzqdzie wybory uzupetniajqce. 

3. 	 Wybory uzupetniajqce mUSZq bye przeprowadzone, jeieli liczba cztonk6w 

Rady zmniejszyta si~ poniiej 2/3 jej ustawowego sktadu. W takim przypadku 
wybory uzupetniajqce zarzqdza Rada lub Rada Miasta. 

4. 	 0 terminie przeprowadzenia wybor6w uzupetniajqcych powiadamia 

si~ mieszkanc6w Osiedla co najmniej na 14 dni przed datq wybor6w. 



5. 	 Do przeprowadzenia wybor6w uzupetniajqcych stosuje si~ odpowiednio przepisy 
§ 22 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu. 

6. 	 Jeieli, pomimo przeprowadzenia wybor6w uzupetniajqcych, liczebnose Rady 
nie przekroczyta 3/4 jej ustawowego sktadu, Rada ulega rozwiqzaniu. 

§ 38 

1. 	 Odwotanie Rady w trakcie kadencji moie nastqpie przez Rad~ Miasta na 
wniosek podpisany przez co najmniej 15 % wyborc6w, 0 kt6rych mowa w § 23 
ust. 1. 

2. 	 Wz6r listy os6b popierajqcych wniosek 0 odwotanie Rady stanowi zatqcznik 
do niniejszej uchwaty. 

3. 	 Inicjatorzy zbierania podpis6w pod wnioskiem, 0 kt6rym mowa 
w ust. 1 Sq zobowiqzani zawiadomie Rad~ Miasta 0 swoim zamiarze i dostarczye 
podpisy w wymaganej ilosci, w terminie do 60 dni od daty zawiadomienia Rady 
Miasta. 

4. 	 Rada Miasta zawiadamia Rad~ Osiedla, kt6rej dotyczy wniosek 0 odwotanie, 
o ztoieniu wymaganej ilosci podpis6w. W6wczas Rada Osiedla na podstawie analizy 

dostarczonych list, moie w terminie 14 dni od jej zawiadomienia 
zgtosie zastrzeienia do ich wiarygodnosci. 

5. 	 Zastrzeienia rozpatrujq na wsp61nym posiedzeniu komisje, 0 kt6rych mowa 
w § 41 i § 43 niniejszego Statutu. 0 terminie posiedzenia z co najmmeJ 

3 - dniowym wyprzedzeniem zawiadamiani Sq przedstawiciele wnioskodawc6w 
i Rada Osiedla. 

6. 	 Jeieli liczba poprawnie ztoionych podpis6w jest mniejsza nii to wynika 
z ust. 1, komisje odrzucajq wniosek 0 odwotanie Rady. 

7. 	 Ponowny wniosek 0 odwotanie Rady moie bye ztoiony nie wczesniej nii po uptywie 

6 miesi~cy od posiedzenia Komisji. 
8. 	 Prawomocny wniosek 0 odwotanie Rady jest kierowany do Rady Miasta, kt6ra 

na najbliiszym posiedzeniu odwotuje Rad~ wyznacza miejsce oraz 

termin ponownych wybor6w Rady. 

IV. Zakres kontroli oraz nadzoru nad dziatalnosciCl organ6w Osiedla 

§ 39 

Osiedle prowadzi gospodark~ finansowq w ramach budietu Miasta Rzeszowa, zgodnie 

z przepisami prawa. 



§ 40 


Obstug~ finansowo - ksi~gowq w zakresie dysponowania srodkami finansowymi 
Osiedla prowadzi Urzqd Miasta Rzeszowa, zas nadz6r Skarbnik Miasta Rzeszowa. 

V. Postanowienia koncowe 

§ 41 

Osiedle poprzez swoje organy wsp6tpracuje z Radq Miasta za posrednictwem Komisji 
odpowiedzialnej za wsp6tprac~ z samorzqdami osiedlowymi. 

§ 42 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem majq zastosowanie, 
w szczeg61nosci przepisy: 
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym, 
2. Statut Miasta Rzeszowa. 

§ 43 

Wqtpliwosci na tie stosowania niniejszego Statutu rozstrzygajq stosowne Komisje Rady 
Miasta w trybie i na zasadach ustalonych dla prac tych Komisji. 

§ 44 

Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miasta Rzeszowa 

~)et 
. AndrzJj Dec 



Zatqcznik do Uchwaty Nr XLIV/969/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 30 maja 2017 r. 

LlSTA 0508 POPIERAJI\CYCH WNIOSEK Z DNIA ............................................... . 


o ODWOt.ANIE RADY OSIEDLA .............................................................................. . 


Lp. Imi~ i nazwisko PESEL Ulica, nr domu Podpis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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8. 
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LlSTA OS08 POPIERAJACYCH WNIOSEK Z DNIA ............................................... . 


o PONOWNE WYBORY DO RADY OSIEDLA .................................................. 


Lp. Imi~ i nazwisko PESEL Ulica, nr domu Podpis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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22. 

23. 

24. 

25. 



UZASADNIENIE 

W zwiqzku z Uchwatq Nr XXXV1l1/81S/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 

2017 r. w sprawie utworzenia Osiedla Bzianka oraz zmiany uchwaty w sprawie granic 

osiedli miasta Rzeszowa, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkancami Osiedla 

Bzianka w przedmiocie projektu Statutu Bzianka, przedktada si~ do uchwalenia Statut 

Osiedla Bzianka okreslajqcy organizacj~ i zakres dziatania osiedla. 


