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                                                              Uchwalony w dniu ……………………. 

        na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 35 

        ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

        o samorządzie gminnym.  

 

 

 

 

                                                      Statut zatwierdziła Rada Miejska 

                                                      w Nowym Dworze Mazowieckim 

                                                      Uchwałą Nr ........ z dnia 

                                                      ....................................... w sprawie : 

                                                       przyjęcia statutu samorządu 

                                                       mieszkańców. 
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R O Z D Z I A ł   I 

 

NAZWA  I  TEREN  DZIAŁANIA 
 

 

§ 1. 

 

1. Ogół mieszkańców Osiedla Nr 9  stanowi Samorząd Mieszkańców Osiedla. 

2. Nazwa samorządu brzmi :  „Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 9” . 

 

§ 2. 

 

1. Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 9 jest jednostką pomocniczą, której 

mieszkańcy wspólnie z innymi osiedlami tworzą wspólnotę samorządową 

miasta. 

2. Samorząd Mieszkańców Nr 9 działa na podstawie przepisów prawa,                        

a w szczególności : 

 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

 Uchwały Nr VI/50/2003  Rady Miejskiej w Nowym Dworze 

Mazowieckim z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia 

jednolitego tekstu Statutu Miasta, 

 niniejszego Statutu. 

 

§ 3. 

 

Granica Osiedla przebiega w/g Uchwały Nr IX/117/95 Rady Miejskiej z dnia    

24 maja 1995r. w sprawie utworzenia osiedli w mieście, oraz : Uchwały Nr 

VII/93/99 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 czerwca 

1999r.zmieniającej Uchwałę Nr IX/117/95 z dnia 24 maja 1995r. ; Uchwały  Nr 

V/46/2003 Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2003r.  zmieniającej Uchwałę  Nr 

IX/117/95 z dnia 24 maja 1995r.; Uchwały Nr XV/157/15 Rady Miejskiej                  

z dnia 22 grudnia 2015r. 
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R O Z D Z I A Ł  II 

 

ZADANIA  I  SPOSÓB  ICH  REALIZACJI 

 

§ 4. 

 

Do zakresu działania osiedla należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 

lokalnym, nie zastrzeżone ustawami, Statutem Miasta Nowego Dworu 

Mazowieckiego lub uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów. 

 

 

§ 5. 

 

1. Zadania określone w § 4. realizowane są poprzez: 

a) podejmowanie uchwał w sprawach osiedla w ramach przyznanych mu 

kompetencji, 

b) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu 

mieszkańców, 

c) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę 

Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach              

o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla, 

d) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, 

których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu osiedla, 

e) współpracę z radnymi Rady Miejskiej, ułatwianie radnym kontaktów            

z wyborcami między innymi w formie spotkań i dyżurów , oraz 

kierowanie do nich wniosków dotyczących osiedla. 

 

2. Samorząd Mieszkańców Osiedla może wnioskować i opiniować w sprawach: 

a) planu zagospodarowania terenu osiedla, 

b) utrzymania czystości i porządku na terenie osiedla, 

c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

d) przeznaczenie środków będących w jego dyspozycji, uchwalonych             

w     budżecie miasta, 

d) przepisów  prawa miejscowego, 

e) czynów społecznych, 

f) gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego, 

g) zieleni miejskiej i zadrzewień, 

h) lokalnego transportu zbiorowego, 

i) wzajemnej pomocy, 

j) przekazanych mu do rozstrzygnięcia przez Radę Miejską. 
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k) innych dotyczących mieszkańców osiedla. 

 

 

§ 6. 

 

Zadania na rzecz mieszkańców osiedla Samorząd Mieszkańców realizuje                  

w szczególności poprzez : 

1. inicjowanie i organizowanie czynów społecznych mieszkańców osiedla i prac 

społecznie użytecznych na rzecz osiedla; 

2. przeprowadzanie akcji i konkursów mających na celu rozwój i upiększenie 

osiedla; 

3. organizowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla 

mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, pozbawionych 

opieki, lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej, wspierając              

w tym zakresie działalność terenowych opiekunów społecznych ( współpraca 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej); 

4. podejmowanie działań mających na celu utrzymanie porządku, spokoju , 

czystości oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. 

 

 

§ 7. 

 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd Mieszkańców Osiedla może 

nawiązać współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich osiedli; zawierać 

porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań. 

 

 

R O Z D Z I A Ł  III 

 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA 

 

§ 8. 

 

1. Organami Samorządu Mieszkańców Osiedla są : 

 Ogólne Zebranie Mieszkańców 

 Zarząd Osiedla. 

2. Kadencja organów Samorządu Mieszkańców Osiedla trwa 4 lata i upływa                

z chwilą wyboru nowych organów. 
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§ 9.  

 

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym samorządu 

mieszkańców. 

2. Organem wykonawczym jest Zarząd Osiedla, który organizuje całokształt 

prac samorządu. 

3. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla może powoływać stałe lub doraźne 

komisje, określając ich zadania. 

  

 

 

 

R O Z D Z I A Ł  IV 

 

ZASADY  I  TRYB  ZWOŁYWANIA  ZEBRANIA  MIESZKAŃCÓW 

 

§ 10. 

 

Prawo udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy osiedla, 

którzy posiadają czynne prawo wyborcze. 

 

§ 11. 

 

1. Zebranie Mieszkańców zwołuje Zarząd Osiedla, ustalając projekt porządku 

obrad, dzień, godzinę i miejsce zebrania. 

2. O zwołaniu Zebrania Mieszkańców powiadamia się mieszkańców co 

najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

3. O zwołaniu Zebrania Mieszkańców powiadamia się radnych 

współpracujących z Samorządem Osiedla. 

 

§ 12. 

 

Ogólne Zebranie Mieszkańców : 

 

1. wybiera Zarząd Osiedla, przewodniczącego Zarządu Osiedla, oraz Komisję 

Rewizyjną; 

2. występuje do Rady Miejskiej z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których 

załatwienie wykracza poza możliwości Samorządu Mieszkańców; 

3. zatwierdza program działania Zarządu Osiedla; 

4. ustala plan wydatków Samorządu  na każdy rok kalendarzowy; 

5. uchwały, wnioski i opinie zebrania mieszkańców Zarząd Osiedla przekazuje 

Burmistrzowi Miasta; 
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6. Burmistrz Miasta w zależności od charakteru spraw załatwia je we własnym 

zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesji Rady Miejskiej. 

 

 

 

§ 13. 

 

1. Uchwały Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów                    

w głosowaniu jawnym. 

2. Zebranie Mieszkańców może postanowić o przeprowadzeniu głosowania 

tajnego. 

 

                 

§ 14. 

 

1. Z Zebrania Mieszkańców sporządza się protokół, do którego załącza się 

podjęte uchwały. 

2. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant. 

 

 

R O Z D Z I A Ł  V 

 

ORGANY  WYKONAWCZE  SAMORZĄDU  I  ZAKRES  ICH  DZIAŁANIA 

 

§ 15. 

 

1. Organem wykonawczym w Osiedlu jest Zarząd.  Na czele Zarządu stoi jego 

Przewodniczący. 

2. Przewodniczący korzysta z ochrony prawnej przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym. 

3. Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje dieta oraz zwrot kosztów 

podróży na zasadach ustalonych przez Radę Miejską. 

 

§ 16. 

 

1. W skład Zarządu Osiedla wchodzą:  przewodniczący Zarządu, jego zastępcy, 

sekretarz, skarbnik oraz pozostali członkowie. 

2. Liczba członków Zarządu Osiedla wynosi 5osób.  

3. Zarząd Osiedla w liczbie 5  osób wybiera Ogólne Zebranie Mieszkańców               

w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów przez stałych mieszkańców Osiedla uprawnionych do 

głosowania. 
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4. Pełnienie funkcji w Zarządzie Osiedla ma charakter społeczny. 

 

 

 

§ 17. 

 

1. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu według 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał : 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału            

w zebraniu. 

c) na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

2. O posiedzeniu Zarządu zawiadamia się radnych współpracujących                          

z Samorządem Osiedla. 

3. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków. 

4. Pierwsze posiedzenie Zarządu Osiedla zwołuje Przewodniczący Rady 

Miejskiej. 

 

 

§ 18. 

 

Zarząd Osiedla : 

 

1. Zwołuje Zebranie Mieszkańców z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, ustalając projekt porządku obrad, 

przygotowując projekty uchwał. 

2. Organizuje mieszkańców w celu rozwiązywania problemów osiedla                       

i realizacji zadań. 

3. Współdziała z samorządami sąsiednich osiedli. 

4. Organizuje wykonanie uchwał Zebrania Mieszkańców oraz kontroluje ich 

realizację. 

 

§ 19. 

 

Zarząd Osiedla rozpatruje nadesłane przez organy samorządu gminnego 

odpowiedzi na przesłane wnioski, opinie Zebrania Mieszkańców i informuje              

o nich  Mieszkańców Osiedla . 

 

 

 

 



 

 

8 

§ 20. 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla : 

 

1. Przewodniczy obradom Zebrania Mieszkańców oraz reprezentuje Samorząd 

Mieszkańców Osiedla. 

2. Wykonuje czynności związane z gospodarowaniem środkami finansowymi 

samorządu. 

3. Organizuje współdziałanie organów Samorządu Mieszkańców Osiedla                  

z Radą Miejską, Urzędem Miasta, Burmistrzem Miasta oraz radnymi 

współpracującymi z Samorządem Osiedla. 

4. Przewodniczący Zarządu nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady 

Miejskiej. 

5. Uczestniczy w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Miasta,       

na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio Osiedla. Burmistrz 

Miasta zaprasza Przewodniczącego do udziału w tym posiedzeniu. 

6. Na Sesjach Rady Miejskiej Przewodniczącemu Samorządu Mieszkańców 

przysługuje prawo występowania z głosem doradczym, bez prawa udziału            

w głosowaniu. 

 

 

§ 21. 

 

1. Dla utrzymania stałej łączności z mieszkańcami Zarząd Osiedla organizuje 

dyżury swych członków. 

2. Miejsce, dni i godziny dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców. 

3. Dyżury członków Zarządu Osiedla mogą być organizowane łącznie                        

z dyżurami radnych. 

 

 

R O Z D Z I A Ł  VI 

 

SPOSÓB  GOSPODAROWANIA  ŚRODKAMI  FINANSOWYMI 

 

§ 22. 

 

1. Gospodarka finansowa Osiedla prowadzona jest w ramach budżetu miasta. 

2. Na fundusze Samorządu Mieszkańców składają się : 

1) wyodrębnione przez Radę Miejską środki finansowe w budżecie 

miasta, 

2) dobrowolne wpłaty zakładów, organizacji i mieszkańców osiedla, 

3) środki pochodzące z darowizn na rzecz Samorządu mieszkańców. 
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3. Środki finansowe osiedla pochodzące z budżetu miasta mogą być          

    przeznaczone tylko na cele osiedla, określone w planie rzeczowo -  

    finansowym Osiedla,  zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta . 

 

 

§ 23. 

 

Obsługę finansową Samorządu Mieszkańców zapewnia Urząd Miejski. 

 

§ 24. 

 

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

2. Sprawozdanie roczne z działalności składane jest na zebraniu Mieszkańców. 

 

§ 25. 

 

1. Dla kontroli przestrzegania zasad celowego i oszczędnego gospodarowania 

funduszami i majątkiem Samorządu mieszkańców przez Zarząd Osiedla, 

Zebranie Mieszkańców powołuje Komisję Rewizyjną liczącą od 3 do 5 osób. 

2. Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się na tych samych zasadach co Zarządu 

Osiedla. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w organach 

wykonawczych Samorządu Mieszkańców. 

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

 

§ 26. 

 

Komisja Rewizyjna : 

 

1. kontroluje działalność Zarządu Osiedla oraz gospodarkę funduszami                       

i majątkiem Samorządu; 

2. przedstawia Zebraniu Mieszkańców sprawozdanie ze swojej działalności, 

3. w razie stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu funduszami , 

komisja niezwłocznie informuje o tym Radę Miejską i Burmistrza Miasta. 

 

 

R O Z D Z I A Ł  VII 

 

TRYB  WYBORÓW , ODWOŁYWANIA  ORGANÓW  SAMORZĄDU  ORAZ  

UZUPEŁNIANIA  SKŁADÓW W  TOKU  KADENCJI 
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§ 27. 

 

Wybory do organów samorządu mieszkańców zarządza Rada Miejska. 

 

 

§ 28. 

 

1. Wybory do organów samorządu mieszkańców są powszechne a prawo 

wybierania ma każdy mieszkaniec osiedla, który w dniu wyborów ma 

ukończone 18 lat. 

2. Prawo wybierania do organów samorządu przysługuje osobom, które są 

zameldowane na stałe na obszarze osiedla. 

 

§ 29. 

 

Wybranym w skład organów samorządu mieszkańców może być każdy, komu 

przysługuje prawo wybierania. 

 

§ 30. 

 

Wybory są równe: wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. 

Każdemu wyborcy przysługuje 1 głos. 

 

§ 31. 

 

1. Wybory są bezpośrednie  -  wyborcy wybierają osoby do organów osiedla 

bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych 

uczestników zebrania. 

2. Głosować można tylko osobiście. 

 

§ 32. 

 

1. Zebranie otwiera Burmistrz Miasta, a w razie jego nieobecności osoba 

przez niego wyznaczona. 

2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Burmistrz Miasta lub, w przypadku 

jego nieobecności, osoba wybrana przez uczestników zebrania                         

w obecności przedstawicieli Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta. 

 

§ 33. 

 

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3-ech osób 

nie więcej jednak niż 5 osób, wybrana spośród uczestników zebrania. 
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§ 34. 

 

Osoba wchodząca w skład Komisji Wyborczej traci członkostwo w komisji od 

chwili zgłoszenia jej kandydatury do organów samorządu mieszkańców.   

 

 

 

§ 35. 

 

1. Do zdań Komisji Wyborczej należy : 

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów 

b) przeprowadzenie głosowania 

c) ustalenie wyników i ich ogłoszenie 

d) sporządzenie protokółów o wynikach wyborów 

e) przesłanie protokółów z ustalenia wyników wyborów do Rady Miejskiej. 

2. Protokół o wynikach wyborów podpisują członkowie Komisji Wyborczej             

i Przewodniczący zebrania. 

 

§ 36. 

 

Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje protokolant                

i przewodniczący zebrania. 

 

§ 37. 

 

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów. 

3. W przypadku równej liczby głosów, o wyborze do organów samorządu 

mieszkańców decyduje losowanie. 

 

§ 38. 

 

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów w osiedlach na terenie 

miasta określa Ordynacja wyborcza w wyborach do organów samorządu 

mieszkańców uchwalona w drodze uchwały Rady Miejskiej. 
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§ 39. 

 

1. Przewodniczący i członkowie Zarządu Osiedla są bezpośrednio 

odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców i mogą być przez Zebranie 

Mieszkańców odwołani przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swych 

obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Samorządu, lub 

dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 

2. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu Osiedla , 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub wszystkich członków  -  Rada 

Miejska zarządza wybory uzupełniające. 

3. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w §§ 27 – 38 

Statutu.     

 

R O Z D Z I A ł   VIII 

 

ZASADY  SKŁADANIA  SPRAWOZDAŃ  PRZEZ  ORGANY  SAMORZĄDU  

PRZED  MIESZKAŃCAMI 

 

§ 40. 

 

1. Zarząd Osiedla składa na Zebraniu Mieszkańców informacje o swojej 

działalności w okresie między zebraniami, obejmujące w szczególności : 

 realizację Uchwał Zebrania Mieszkańców, 

 wydane opinie, wnioski oraz sposób ich realizacji. 

2. Informację składa Przewodniczący Zarządu. 

 

 

§ 41. 

 

Do złożenia sprawozdania z całokształtu działalności lub wybranych zagadnień 

Zarząd Osiedla zobowiązany jest również na wniosek 1/5 obywateli 

uprawnionych do udziału w Zebraniu Mieszkańców. 

 

 

 

 

R O Z D Z I A Ł   IX 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§ 42. 
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1. Uchwalenie Statutu Osiedla  -  Samorządu Mieszkańców przez Radę Miejską 

następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

3. Uchwalenie Statutu Osiedla oraz wprowadzanie zmian w Statucie wymagają 

konsultacji społecznej w trybie i na zasadach określonych przez Radę 

Miejską. 

4. Osiedla tworzy Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji                                  

z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

 w konsultacji mogą uczestniczyć mieszkańcy projektowanych 

jednostek oraz instytucje i organizacje prowadzące działalność na tym 

terenie, 

 okres konsultacji trwa 3 tygodnie od chwili ogłoszenia projektu                     

w trybie przyjętym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego ( tablica 

ogłoszeń, prasa lokalna).  Po upływie tego okresu skorygowany projekt 

zostaje niezwłocznie przedstawiony Radzie Miejskiej do 

zatwierdzenia. 

5. Konsultacje, o których mowa w ust. 2 są nadzorowane przez komisję 

powołaną w tym celu przez Radę Miejską. 

6. Zniesienie , podział oraz powiększenie obszaru jednostki pomocniczej może 

nastąpić z różnych powodów z inicjatywy  Rady Miejskiej lub na wniosek 

organów Osiedla. 

    Uchwały Rady w tych sprawach zapadają zwykłą większością głosów w                           

    obecności co najmniej połowy składu Rady. 

 

 

 

  

 

 

 

 


