
UCHWAŁA NR XXIX/262/21 
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Wodzisławia Śląskiego 
w przedmiocie projektu zmian w uchwale w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic 

i projektów statutów dzielnic 

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1) i § 6 ust. 1 uchwały nr XV/123/19 Rady 
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się o przeprowadzeniu w dniach od 8 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021 r. konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta Wodzisławia Śląskiego w przedmiocie projektu zmian w uchwale w sprawie utworzenia 
miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic i projektów statutów dzielnic. 

2. Przedmiotem konsultacji są: 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 
28 czerwca 1996r. w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały, 

2) Projekt uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Szyb Jedłownik stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) Projekt uchwały sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

4) Projekt uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Kokoszyce stanowiący załącznik 
nr 4 do niniejszej uchwały, 

5) Projekt uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Nowe Miasto stanowiący 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 

6) Projekt uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Trzy Wzgórza stanowiący 
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 

7) Projekt uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Radlin II stanowiący załącznik nr 
7 do niniejszej uchwały, 

8) Projekt uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Stare Miasto stanowiący załącznik 
nr 8 do niniejszej uchwały, 

9) Projekt uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Wilchwy stanowiący załącznik nr 
9 do niniejszej uchwały, 

10) Projekt uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Zawada stanowiący załącznik nr 
10 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Konsultacje będą odbywały się w następujący sposób: 

1. poprzez wyrażenie opinii lub przedstawienie propozycji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail 
na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, 
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2. poprzez wyrażenie opinii lub przedstawienie propozycji na piśmie w Urzędzie Miasta Wodzisławia 
Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 
 
 

Dezyderiusz Szwagrzak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia  27 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996r.
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic

Na podstawie art. 5 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r.
poz. 713), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1461) oraz § 8 ust. 1,2 i § 9 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W  uchwale  nr  XVII/156/96  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  28 czerwca  1996r.  w sprawie
utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szyb Jedłownik”.

2. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Trzy Wzgórza”.

3. § 1 ust. 6 uchyla się.

4. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Obszar i granice jednostek pomocniczych określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz  ulic  wchodzących  w skład  obszarów jednostek  pomocniczych  określa  Załącznik  nr  2 do
niniejszej uchwały.”.

5. Po § 2 Dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Siedziba  organów  dzielnicy  Szyb  Jedłownik  mieści  się  w budynku  Zespołu  Szkolno-
Przedszkolnego nr 4 w Wodzisławiu Śląskim – ul. Górnicza 4.

2. Siedziba  organów  dzielnicy  Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka  mieści  się  w budynku  Szkoły
Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śląskim – ul. ks. Antoniego Roboty 7.

3. Siedziba  organów  dzielnicy  Kokoszyce  mieści  się  w budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim-Kokoszycach – ul. Oraczy 6.

4. Siedziba organów dzielnicy Nowe Miasto mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
7 w Wodzisławiu Śląskim – ul. 26 Marca 66.

5. Siedziba  organów  dzielnicy  Trzy  Wzgórza  mieści  się  w budynku  Szkoły  Podstawowej  nr
10 w Wodzisławiu Śląskim – os. XXX-lecia 63.

6. Siedziba  organów  dzielnicy  Radlin  II  mieści  się  w budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim-Radlinie II – ul. Bolesława Chrobrego 156.

7. Siedziba  organów  dzielnicy  Stare  Miasto  mieści  się  w budynku  Szkoły  Podstawowej  nr
1 w Wodzisławiu Śląskim – ul. Wałowa 5.
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8. Siedziba  organów dzielnicy  Wilchwy mieści  się  w budynku Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego nr
2 w Wodzisławiu Śląskim – ul. Jastrzębska 136.

9. Siedziba  organów  dzielnicy  Zawada  mieści  się  w budynku  Ochotniczej  Straży  Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim-Zawadzie – ul. Młodzieżowa 196.

§ 2b. Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala Statut odrębnie dla każdej jednostki.”.

6. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.

Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru Dzielnicy Szyb Jedłownik
Górnicza, Kokoszycka od nr 176H-186 parzyste i nieparzyste, Pszowska od nr 95-99D nieparzyste, Pszowska od
nr 101-212 wszystkie, Stefana Batorego
Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka
Cisowa, Czyżowicka od nr 18-32 parzyste, Czyżowicka od nr 33 do końca wszystkie, Fryderyka Chopina, 
Gosława, Iwana Miczurina, Józefa Bieni, Karkoszka, Ks. Ewalda Kasperczyka, Ks. Antoniego Roboty, Leśna, 
Ludowa, Mieczysława Karłowicza, Modrzewiowa, Nowa, Polna, Poprzeczna, Rogowska, Słowiańska, 
Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki, Starowiejska, Świętej Jadwigi, Tęczowa, Wąska, Wolności, Żwirki i 
Wigury
Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru Dzielnicy Kokoszyce
Cypriana Kamila Norwida, Dołki, Jurija Gagarina, Ks. Edmunda Szwedy, Marii Dąbrowskiej, Matki Teresy z 
Kalkuty, Młodzieżowa od nr 1-131 nieparzyste, Młodzieżowa od nr 2-126 parzyste, Olszyny, Oraczy od nr 
1155A wszystkie, Osadnicza, Pałacowa, Parkowa, Pszowska od nr 213 do końca wszystkie, Rozwojowa, 
Smolna, Sportowa, Strażacka, Wesoła, Zdrojowa
Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru Dzielnicy Nowe Miasto
26 Marca, Adama Asnyka, Armii Krajowej, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Harcerska, Jana Pawła II, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Płk. Wilhelma Kubsza od nr 19 do końca nieparzyste, Ludwika 
Waryńskiego, Marklowicka, Osiedle Przyjaźni, PCK, Piastowska, Plac Zwycięstwa, Pokoju, Radlińskie 
Chałupki od nr 1-35 parzyste i nieparzyste, Radlińskie Chałupki od nr 36-74 parzyste, Radlińskie Chałupki nr 
161, Radlińskie Chałupki od nr 186-194 parzyste, Rybnicka od nr 1-30A parzyste i nieparzyste, Słoneczna, 
Stefana Żeromskiego, Tysiąclecia, Wojska Polskiego
Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru Dzielnicy Trzy Wzgórza
Leszka, Mieszka, Osiedle Dąbrówki, Osiedle XXX Lecia, Przemysława, Radlińska od nr 36-67 wszystkie
Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru Dzielnicy Radlin II
Bojowników, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krupińskiego, Dębowa, Głożyńska, Gołębia, Jarosława 
Dąbrowskiego, Kokoszycka od nr 1-176 wszystkie, Kosynierów, Ks. Kardynała Bolesława Kominka, Letnia, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Melchiora Wańkowicza, Owocowa, Pogodna, Popiela, Radlińska od nr 68 do końca 
wszystkie, Radlińskie Chałupki od nr 39-79 nieparzyste, Radlińskie Chałupki od nr 80-157 wszystkie, 
Radlińskie Chałupki od nr 158-180 parzyste, Rybnicka od nr 41 do końca wszystkie, Ustronna, Więźniów 
Politycznych, Wysoka, Zbożowa, Ziemowita, Ziołowa, Zuchów, Żniwna, Żwirowa
Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru Dzielnicy Stare Miasto
Apteczna, Arendarska, Bartosza Głowackiego, Boczna, Bogumińska, Chabrowa, Cicha, Ciekawa, Czyżowicka 
od nr 1-16 wszystkie, Czyżowicka od nr 17-31 nieparzyste, Dr Lucjana Mendego, Franciszka Matuszczyka, 
Gawędy, Gościnna, Goździkowa, Górna, Ignacego Daszyńskiego, Jastrzębska od nr 1-37 nieparzyste, 
Jastrzębska od nr 2-48 parzyste, Józefa Michalskiego, Juliusza Słowackiego, Kąkolowa, Kolejowa, Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, Koszykowa, Kościelna, Kręta, Krokusowa, Krótka, Ks. Płk. Wilhelma Kubsza od nr 1-
15 nieparzyste, Ks. Płk. Wilhelma Kubsza od nr 2-48 parzyste, Księżnej Konstancji, Liliowa, Łąkowa, 
Magnoliowa, Mała, Mały Rynek, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Minorytów, Ofiar 
Oświęcimskich, Ogrodowa, Partyzantów, Pawła Pośpiecha, Plac Gladbeck, Plac Wojciecha Korfantego, Plac 
Świętego Krzyża, Podgórna, Powstańców Śląskich, Radlińska od nr 1-35 wszystkie, Przytulna, Pszowska od nr 
1-93 wszystkie, Pszowska od nr 94-100 parzyste, Rodzinna, Romantyczna, Rynek, Rzeczna, Sasankowa, 
Sądowa, Sąsiedzka, Skrzyszowska od nr 1-49A nieparzyste, Skrzyszowska od nr 2-68 parzyste, Sobótki, 
Spokojna, Stanisława Staszica, Stroma, Szkolna, Szczęśliwa, Średnia, Świętego Jana, Targowa,  Tulipanowa, 
Uśmiechu, Wałowa, Wiejska, Wiklinowa, Wilcza, Wincentego Styczyńskiego, Wincentego Witosa, Władysława
Opolskiego, Władysława Syrokomli, Wymarzona, Zamkowa, Zgoda
Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru Dzielnicy Wilchwy
Batalionów Chłopskich, Bracka, Brzozowa, Bukowa, Dolinna, Grodzisko, Jabłoniowa, Janusza Korczaka, 
Jastrzębska od nr 50 do końca parzyste, Jastrzębska od nr 39 do końca  nieparzyste, Jodłowa, Kwiatowa, 
Leonida Teligi, Lipowa, Ładna, Łużycka, Mszańska, Odrodzenia, O. Maksymiliana Kolbego, Osiedle 1 Maja, 
Piaskowa, Połomska, Skrzyszowska od nr 51 do końca nieparzyste, Skrzyszowska od nr 70 do końca parzyste, 
Stefana Czarnieckiego, Świerkowa, świętego Wawrzyńca Topolowa, Turska,  Zagrodowa, Zielona
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Wykaz ulic wchodzących w skład obszaru Dzielnicy Zawada
Adama Dzika, Długa, Działkowców, Emilii Plater, Hoża, Hugo Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego, Józefa 
Chełmońskiego, Kąty, Konwaliowa, Makowa, Młodzieżowa od nr 128 do końca parzyste, Młodzieżowa od nr 
133 do końca nieparzyste, Oraczy od nr 156 do końca wszystkie, Rolnicza, Siarkowa, Szybowa
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/156/96
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie utworzenia miejskich jednostek po-

mocniczych – dzielnic.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomoc-
nicze w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, a zasady tworzenia, łączenia, podzia-
łu oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Według § 8 ust. 1 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego z inicjatywą utworzenia bądź zniesienia jednostki
pomocniczej  może  wystąpić  organ  Gminy.  §  9 Statutu  podaje  natomiast,  że  uchwała  ta  powinna  określać
w szczególności obszar, granice, siedzibę władz i nazwę jednostki pomocniczej.

Dotychczas  obowiązujące  przepisy  uchwały  w sprawie  utworzenia  miejskich  jednostek  pomocniczych  –
dzielnic nie spełniały tego wymogu, ponieważ z przepisów uchwał nie wynika siedziba władz jednostki, ani jej
granice. W uchwale znajduje się także Dzielnica „Radlin I”, której obszar nie należy już terytorialnie do Miasta
Wodzisławia Śląskiego.

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie zmian, które dostosują przepisy dotyczące istnienia jedno-
stek  pomocniczych  na  terenie  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  do  obowiązującego  stanu  prawnego.  Projekt
uchwały odejmując dzielnicę „Radlin I” utrzymuje się podział Miasta na 9 dzielnic.

Proponuje się, aby dotychczasowa dzielnica “Jedłownik Osiedle” otrzymała nazwę “Szyb Jedłownik”, ponie-
waż obszar dzielnicy obejmuje nie tylko osiedle bloków jednorodzinnych, ale także domki jednorodzinne zloka-
lizowane m.in. wzdłuż ulicy Pszowskiej i ulicy Batorego. Górujący nad dzielnicą nieczynny szyb kopalniany
jest niejako jej symbolem. Nowa nazwa będzie więc skuteczniej łączyła wszystkich mieszkańców dzielnicy.

Proponuje się także, aby dotychczasowa dzielnica “Osiedle XXX-lecia - Piastów - Dąbrówki” otrzymała na-
zwę “Trzy Wzgórza”. Nowa nazwa zapożyczona od znajdującego się w centrum dzielnicy miejskiego parku
rozrywki i nawiązuje do ukształtowania terenu dzielnicy, w ramach której funkcjonują trzy osiedla zlokalizowa-
ne na trzech wzniesieniach górujących nad wąwozem, w którym zlokalizowany jest park.

Granice  dzielnic  zostały  pozostawione według stanu obowiązującego na  dziś.  Wyjątkami  są  ulice,  które
nie istniały w czasie poprzedniego opisywania granic dzielnic. Jedyną zmianą wpływającą na wielkość obsza-
rów dzielnic jest przypisanie nowo powstałej ulicy Stefana Batorego do dzielnicy “Szyb Jedłownik”, z  którą
tworzy ona jednolity układ przestrzenny.

Siedziby władz dzielnic zostały określone na podstawie tradycyjnych miejsc spotkań władz jednostek pomoc-
niczych.

Projekt uchwały został skonsultowany z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego zgodnie z uchwałą Nr XV/
123/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27.11.2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsulta-
cji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.

Wprowadzenie uchwały nie generuje żadnych kosztów.

W związku powyższym przyjęcie uchwały przez Radę Miejską jest celowe.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia  27 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Szyb Jedłownik

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 7,  art. 35 ust. 1 i 3,  art. 40 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.U.  2020 poz. 713)  oraz  art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca  2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1461)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Szyb Jedłownik, którego treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXIII/231/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  26 sierpnia  2004 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Jedłownik Osiedle.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.

STATUT DZIELNICY SZYB JEDŁOWNIK

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Niniejszy statut określa w szczególności:

1) nazwę i obszar Dzielnicy,

2) zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez gminę oraz sposób ich realizacji,

3) organizację i zadania organów Dzielnicy,

4) zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy,

6) zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie.

§ 2. 

Użyte w Statucie Dzielnicy Szyb Jedłownik określenia oznaczają:

1) Miasto - Miasto Wodzisław Śląski,

2) Rada Miejska - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,

3) Prezydent Miasta - Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

4) Organy Miasta - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

5) Urząd Miasta – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

6) Dzielnica – jednostkę pomocniczą – Dzielnicę Szyb Jedłownik,

7) Rada - Radę Dzielnicy Szyb Jedłownik,

8) Zarząd - Zarząd Dzielnicy Szyb Jedłownik,

9) Organy Dzielnicy - Radę Dzielnicy Szyb Jedłownik, Zarząd Dzielnicy Szyb Jedłownik,

10) Przewodniczący Rady - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Szyb Jedłownik,

11) Wiceprzewodniczący Rady - Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Szyb Jedłownik,

12) Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Szyb Jedłownik,

13) Wiceprzewodniczący Zarządu - Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Szyb Jedłownik,

14) Sekretarz – Sekretarza Zarządu Dzielnicy Szyb Jedłownik,

15) Radny - Radnego Dzielnicy Szyb Jedłownik,

16) Zebranie – Zebranie mieszkańców Dzielnicy Szyb Jedłownik

17) Komisja Wyborcza - Komisję Wyborczą Dzielnicy Szyb Jedłownik,

18) Statut - Statut Dzielnicy Szyb Jedłownik,

19) Ustawa - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713).
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Rozdział II.
Nazwa i Obszar Dzielnicy

§ 3. 

1. Dzielnica  jest  jednostką  pomocniczą  Miasta  w rozumieniu  przepisów Ustawy  ustanowioną  uchwałą  Nr
XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia miejskich
jednostek pomocniczych – dzielnic.

2. Obszar Dzielnicy określa załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

Rozdział III.
Zakres zadań przekazanych Dzielnicy przez Miasto oraz sposób ich realizacji

§ 4. 

1. Celem działania  Dzielnicy  jest  tworzenie  warunków dla  pełnego uczestnictwa jej  mieszkańców w życiu
wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zakresu zadań dzielnic należą zadania publiczne służące realizacji celu działania Dzielnicy, w tym:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie  mieszkańcom  Dzielnicy  udziału  w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem  i rozwojem
Dzielnicy,

3) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju Dzielnicy oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców,

4) inicjowanie i  wspieranie działań  aktywizujących  i integrujących  mieszkańców  Dzielnicy oraz
wspólnych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności za dobro wspólne,

6) rozwijanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Dzielnicy.

3. Dzielnica realizuje także zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

4. Dzielnica realizuje zadania poprzez:

1) współpracę:

a) z Radnymi Rady Miejskiej wybranymi z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy,

b) z  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi i  oświatowymi  w zakresie  ich  działań  na  rzecz  mieszkańców
Dzielnicy,

c) z  Policją, Strażą  Miejską, Strażą  Pożarną  oraz  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi w
sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) z instytucjami i organizacjami, które swoim zakresem działania obejmują obszar Dzielnicy lub działają na
rzecz mieszkańców Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy.

2) wnioskowanie oraz wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Dzielnicy,

3) realizację zadań służących rozwojowi Dzielnicy,

4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Dzielnicy,

5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Dzielnicy.

Rozdział IV.
Organizacja i zadania Organów Dzielnicy

§ 5. 

1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.

2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.
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§ 6. 

1. Działalność Organów Dzielnicy jest jawna.

2. Jawność  działania  Organów  Dzielnicy  obejmuje  w szczególności  prawo  mieszkańców  do  informacji
o działalności  Organów  Dzielnicy,  wstępu  na  posiedzenia  Organów  Dzielnicy,  a także  dostęp  do  uchwał
i protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

3. Protokoły  i uchwały  Organów  Dzielnicy  udostępniane  są  mieszkańcom  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
w godzinach dyżurów Radnych.

§ 7. 

1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

§ 8. 

1. Do kompetencji Rady należy:

1) wybór  i odwoływanie  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczącego  Rady,  Przewodniczącego  Zarządu,
Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza oraz członków Zarządu,

2) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych zespołów Rady,

3) uchwalanie rocznych planów działalności,

4) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych Dzielnicy,

5) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań priorytetowych dla Dzielnicy na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

2. Rada może upoważnić Zarząd do dokonywania w określonym zakresie zmian w uchwałach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3) i 4).

§ 9. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Rady  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady może nastąpić w tym samym trybie co jego wybór na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

4. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  następuje  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  w tym  samym
trybie co jego wybór.

5. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Rady  lub  Wiceprzewodniczącego  Rady  jej
przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

6. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

7. W  przypadku  odwołania  lub  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady,  Rada  dokonuje  wyboru  nowego
Przewodniczącego Rady w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji. Do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Radny najstarszy wiekiem.

8. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest najpóźniej
w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę.

§ 10. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1) organizowanie pracy Rady,
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2) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

4) przewodniczenie Zebraniom.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 11. 

1. Rada wybiera Zarząd. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z:

1) członkostwem w organie stanowiącym lub wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

2) zatrudnieniem w Urzędzie Miasta,

3) funkcją kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 członków.

3. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu.

4. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, ulega rozwiązaniu.

5. Rozwiązanie  Rady  stwierdza  Rada  Miejska  uchwałą  podjętą  na  najbliższej  sesji  zwołanej  po  upływie
terminu określonego w ust 4.

§ 12. 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i ich realizacja,

4) przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych i określanie sposobu ich realizacji,

5) opiniowanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  w zakresie  w jakim  nie jest  to  sprzeczne  z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi:

a) potrzeb Dzielnicy przekraczających możliwości Organów Dzielnicy,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  oraz projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,

c) przebiegu  linii  komunikacyjnych,  lokalizacji  przystanków  i rozkładów  jazdy  miejskiego  transportu
zbiorowego,

d) funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych,

e) zmian w obwodach placówek oświatowych,

f) nadania lub zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu znajdującymi się na terenie Dzielnicy,

g) gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

h) lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

i) pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych,

j) utrzymania czystości i porządku,

k) innych spraw istotnych dla Dzielnicy.

7) zbieranie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz ich przekazywanie do właściwych organów,

8) występowanie  z inicjatywą  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  oraz  udział  w ich
przeprowadzaniu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej,
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9) uczestniczenie w komisjach odbiorów robót  należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Dzielnicy,

10) uczestniczenie  w wizjach  lokalowych  w zakresie  lokali  mieszkalnych  będących  w zasobach  Miasta
zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy,

11) powiadamianie mieszkańców Dzielnicy o posiedzeniach Organów Dzielnicy oraz Zebraniach,

12) informowanie mieszkańców Dzielnicy o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy.

§ 13. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady
w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  może  nastąpić  w tym samym trybie  co  jego  wybór  na  pisemny
wniosek:

1) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

2) Przewodniczącego Rady,

3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny
wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  następuje  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu w tym samym trybie co ich wybór.

6. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu,  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,
Sekretarza lub członka Zarządu jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

7. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

8. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego  rezygnacja  z pełnienia  funkcji  jest  równoznaczna
z odwołaniem lub rezygnacją całego Zarządu.

9. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu
1 miesiąca  od  dnia  odwołania  lub  od  dnia  przyjęcia  rezygnacji.  W przypadku  niedokonania  wyboru  nowego
Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji, przepis § 11 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

10. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza lub członka Zarządu, Przewodniczący
Zarządu zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę
na członka Zarządu.

11. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 14. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) podpisywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu Dzielnicy,

3) organizowanie pracy Zarządu,

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

5) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
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6) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę,

7) koordynowanie dyżurów Radnych,

8) organizowanie współpracy z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1),

9) uczestniczenie w posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Zarządów Dzielnic,

10) przedstawianie na posiedzeniach Rady sprawozdania z prac Zarządu,

11) Przedstawiania na Zebraniach sprawozdania z prac Organów Dzielnicy.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 15. 

1. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji Organów Dzielnicy,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

2. W  razie  nieobecności  Sekretarza  jego  obowiązki  wykonuje  członek  Zarządu  wyznaczony  przez
Przewodniczącego Zarządu.

§ 16. 

1. Rada  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  w drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jej
kompetencji.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 17. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  Radnych  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną,
najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Materiały związane z przedmiotem posiedzenia w tym w szczególności projekt porządku obrad oraz projekty
uchwał przesyła się Radnym pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niewyrażenia  zgody przez Radnego na przesyłanie  materiałów związanych z przedmiotem
posiedzenia pocztą elektroniczną, Radny odbiera je w siedzibie Organów Dzielnicy.

4. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  także,  w sposób  określony  w ust. 1,
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej wybranych z okręgu wyborczego obejmującego
obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym bez prawa głosowania.

5. O terminie i miejscu posiedzenia  Rady powiadamia się mieszkańców Dzielnicy co najmniej  5 dni  przed
terminem posiedzenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania, na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej  połowy składu,  jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. Przewodniczący
Rady informuje Radnych o utracie kworum.

3. Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  zabrać  głos  w każdej  sprawie  stanowiącej  przedmiot
posiedzenia. Przewodniczący Rady może udzielić głosu każdej osobie uczestniczącej w posiedzeniu.
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4. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.

5. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady  może  nakazać  opuszczenie  sali  tym  osobom  spośród
publiczności,  które  swoim zachowaniem lub  wystąpieniami  zakłócają  porządek  obrad  bądź  naruszają  powagę
posiedzenia.

6. W  czasie  dyskusji  Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  składać  wnioski.  Złożone  wnioski
Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

7. Wnioski, które zostały przyjęte większością głosów traktuje się jak wnioski, o których mowa w § 12 pkt 6).

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

10. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

§ 19. 

1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jego
kompetencji.

2. Uchwałom Zarządu nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 20. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  członków  zarządu  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. W  sposób  określony  w ust. 1 o terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  także
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Przepisy § 18 ust. 1 do 5 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwały Zarządu podpisuje  Przewodniczący Zarządu,  a w razie  jego nieobecności  Wiceprzewodniczący
Zarządu.

5. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

6. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 21. 

1. Z posiedzeń Organów Dzielnicy sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący posiedzenie.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim
osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji, teksty uchwalonych wniosków oraz wyniki przeprowadzonych
głosowań. Przebieg dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie najistotniejszych myśli osób zabierających głos.

3. Sekretarz  udostępnia  protokół  do  wglądu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy  w terminie  7 dni  od  dnia
posiedzenia.

4. W trakcie posiedzenia lub nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia protokołu Radni mogą wnioskować
o poprawki  lub  uzupełnienia  do  protokołu,  przy  czym  o ich  uwzględnieniu  rozstrzyga  odpowiednio
Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu po wysłuchaniu Sekretarza.

5. Jeżeli  wniosek  wskazany  w ust. 4 nie zostanie  uwzględniony,  protokół  przyjmuje  się  na  najbliższym
posiedzeniu Organu Dzielnicy, którego dotyczy.

6. W przypadku niewniesienia wniosku w terminie określonym w ust. 4 lub uwzględnienia wniosków, protokół
uważa się za przyjęty.

7. Kopie  protokołów  Sekretarz  przekazuje  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w terminie  7 dni  od  dnia
przyjęcia.
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8. Kopie protokołów podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

§ 22. 

Członkowie Organów Dzielnicy swoje funkcje pełnią społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b Ustawy.

§ 23. 

1. Rada  może  powoływać  stałe  lub  doraźne  zespoły  problemowe  określając  ich  zakres  działania  i skład
osobowy.

2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić mieszkańcy Dzielnicy niebędący Radnymi.

3. Członkowie  zespołu  wybierają  Przewodniczącego  Zespołu  ze  swego  grona.  Przewodniczący  Zespołu
organizuje prace zespołu i składa sprawozdanie z prac zespołu Przewodniczącemu Zarządu.

Rozdział V.
Współdziałanie z mieszkańcami

§ 24. 

1. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Rady zwołuje Zebranie.

2. Na  Zebraniu  Przewodniczący  Zarządu  składa  sprawozdanie  z działalności  Organów  Dzielnicy  w roku
ubiegłym.

3. W Zebraniu uczestniczy Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

4. O  terminie  i miejscu  Zebrania  powiadamia  się  mieszkańców  Dzielnicy  w sposób  określony  w §
17 ust. 5 oraz:

1) przekazując informację  zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się  na obszarze
Dzielnicy,

2) przekazując informację zarządcom jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych mających
siedzibę na obszarze Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwołuje dodatkowe Zebranie w sprawach istotnych
dla Dzielnicy na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) grupy co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy,

4) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 25. 

1. Radni  organizują  swoje  dyżury  w siedzibie  Organów  Dzielnicy.  O terminach  dyżurów  powiadamia  się
mieszkańców Dzielnicy poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sprawy dotyczące działania Organów Dzielnicy oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie
dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział VI.
Współdziałanie z Organami Miasta

§ 26. 

1. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy warunki dla ich działania, obsługę finansową oraz pomoc
merytoryczną.  W szczególności  Prezydent  Miasta  zapewnia  dostęp  do  lokalu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
i udostępnia  Organom  Dzielnicy  w lokalu  komputer,  sprzęt  drukujący,  aparat  telefoniczny  i miejsce  na
przechowywanie dokumentów.
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2. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy możliwość korzystania z porad komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta w zakresie spraw formalno-prawnych oraz innych spraw dotyczących realizacji ich zadań.

3. Informację  o działaniach  podjętych  w związku  z realizacją  wniosków,  o których  mowa  w §  12 pkt 6)
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta przedstawia na najbliższym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw jednostek pomocniczych.

4. Prezydent  Miasta  Informuje  Przewodniczącego  Zarządu  o terminach  rozpoczęcia  i zakończenia  prac
inwestycyjno-remontowych  prowadzonych  na  terenie  dzielnicy  przez  Miasto  oraz  o organizowanych  wizjach
lokalnych na terenie Dzielnicy.

§ 27. 

1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przyjmuje  uwagi  i wnioski  Organów  Dzielnicy  dotyczące  ich
funkcjonowania  i współpracy  z Urzędem  Miasta  i miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  przekazuje  je
zależnie od kompetencji właściwym Organom Miasta.

2. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  właściwej  współpracy  pomiędzy  Organami  Miasta,
a Organami Dzielnicy organizuje co najmniej raz na kwartał posiedzenia Konwentu Przewodniczących Zarządów
Dzielnic. Na posiedzeniu konwentu omawia się bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Dzielnic.

3. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  możliwości  wykonania  zadań  o których  mowa  w §
12 pkt 5) przekazuje Zarządowi niezwłocznie otrzymane projekty uchwał.

4. Opinie, o których mowa w § 12 pkt 5), Zarząd wydaje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Rozdział VII.
Zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania

§ 28. 

1. Majątkiem Dzielnicy  są  składniki  mienia  przekazane  Dzielnicy  w celu  wykonywania  zadań statutowych
bądź nabyte ze środków Dzielnicy.

2. Składniki  mienia,  o których  mowa  w ust. 1,  Prezydent  Miasta  przekazuje  Dzielnicy  protokolarnie.
Przejmującym składniki mienia na rzecz Dzielnicy jest Przewodniczący Zarządu.

3. Dzielnica może samodzielnie wykorzystywać przekazane składniki  mienia zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w celu wykonywania zadań statutowych. Przekazanym mieniem zarządza Zarząd Dzielnicy.

4. Radni są odpowiedzialni za zachowanie szczególnej staranności przy korzystaniu z majątku Dzielnicy.

5. Zarząd jest  zobowiązany do przeprowadzania  raz w roku,  najdalej  do dnia  31 stycznia  roku następnego,
kontroli  stanu  ilościowo-rzeczowego  składników  przekazanego  mienia  będących  w jego  dyspozycji.
Przewodniczący Zarządu przekazuje Prezydentowi Miasta wynik tej kontroli w terminie 14 dni od jej zakończenia.

6. Dochody uzyskane ze składników mienia przekazanych Dzielnicy są przekazywane do budżetu Miasta.

Rozdział VIII.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Organów Miasta nad działalnością Organów Dzielnicy

§ 29. 

1. Kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej.

2. Kontrola  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  sprawowana  jest  w zakresie  legalności,  gospodarności,
rzetelności,  celowości  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem faktycznym poprzez  przeprowadzanie  kontroli
kompleksowych, problemowych i sprawdzających.

3. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej może:

1) dokonywać oceny sprawozdań z działalności Organów Dzielnicy,

2) dokonywać oceny bieżącej działalności Organów Dzielnicy,

3) dokonywać oceny wykorzystania składników mienia przekazanych Dzielnicy.
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4. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej
sprawozdanie z działalności Organów Dzielnicy w roku ubiegłym.

5. W razie stwierdzenia długotrwałego zaniedbywania obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej może złożyć do Rady wniosek o jego odwołanie.

§ 30. 

1. Uchwały Rady lub Zarządu sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały Rady lub Zarządu, w całości lub w części orzeka Rada Miejska po uzyskaniu opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Organy Dzielnicy, Rada Miejska na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

Rozdział IX.
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy

§ 31. 

1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne  i bierne  prawo  wyborcze  ma  obywatel  polski  oraz  obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący
obywatelem  polskim,  który  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończy  18 lat,  oraz  stale  zamieszkuje  na  obszarze
Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od
pracy, przypadający między 60, a 90 dniem od dnia podjęcia uchwały. Uchwała określa w szczególności:

1) godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

2) daty czynności wyborczych wynikające z niniejszego Statutu,

3) termin oraz miejsce zgłaszania kandydatur na członków Komisji Wyborczej, z tym, że termin nie może być
krótszy niż 7 dni,

4) wzory:

a) pieczęci Komisji Wyborczej,

b) zgłoszenia kandydatury na członka Komisji Wyborczej,

c) zgłoszenia listy kandydatów na Radnych,

d) oświadczenia o prawie wybieralności i zgodzie na kandydowanie,

e) listy poparcia listy kandydatów na Radnych,

f) protokołu rejestracji listy kandydatów na Radnych,

g) zgłoszenia męża zaufania,

h) zaświadczeń dla mężów zaufania,

i) listy głosujących,

j) kart do głosowania,

k) protokołu głosowania,

l) zaświadczenia o wyborze.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta.

6. Dzielnica stanowi jeden okręg wyborczy.
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§ 32. 

1. Prezydent Miasta nie później niż 35 dni przed dniem wyborów powołuje Komisję Wyborczą.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Radny Rady Miejskiej nie będący mieszkańcem Dzielnicy wybrany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) 4 osoby wybrane przez losowanie spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Radny Rady Miejskiej o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej organizuje jej prace.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami na Radnych.

5. Członkom Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta.

§ 33. 

1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) organizowanie wyborów do Rady,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,

3) rejestracja kandydatów na Radnych,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej,

6) przekazanie wyników wyborów wraz z dokumentacją z głosowania Prezydentowi Miasta.

§ 34. 

1. Od momentu rejestracji kandydaci mogą prowadzić agitację wyborczą.

2. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

1) w siedzibie Organów Dzielnicy,

2) w  miejscach  określonych  w art. 108 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  -  Kodeks  wyborczy  (t.j.  Dz.U.
2019 poz. 684 z późniejszymi zmianami)

3. Prezydent  Miasta  zapewnia  w miejskiej  gazecie  społeczno-kulturalnej,  w mediach  lokalnych  oraz  na
miejskich słupach ogłoszeniowych informacje o zarządzonych wyborach, pozwalające skutecznie poinformować
mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

§ 35. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Radnych przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze.

2. Kandydatów na Radnych zgłasza się pomiędzy 30, a 15 dniem przed dniem wyborów w czasie dyżurów
pełnionych przez członków Komisji Wyborczej w siedzibie Organów Dzielnicy.

3. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie
jednego kandydata.

4. Lista kandydatów nie może zawierać więcej niż 10 kandydatów.

5. Lista kandydatów posiada nazwę odróżniającą ją od innych list kandydatów.

6. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.

7. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek (lata ukończone na dzień wyborów),
numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania.

8. Do  zgłoszonej  listy  kandydatów  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie  każdego  z nich  o prawie
wybieralności i zgodzie na kandydowanie.

9. Każda zgłaszana lista kandydatów musi być poparta podpisami:
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1) w przypadku listy zawierającej jednego kandydata – co najmniej 10 wyborców,

2) w przypadku listy zawierającej od dwóch do pięciu kandydatów – co najmniej 30 wyborców,

3) w przypadku listy zawierającej więcej niż pięciu kandydatów – co najmniej 50 wyborców.

10. Jeżeli  zgłoszona  lista  kandydatów  wykazuje  wady,  Komisja  Wyborcza  wzywa  zgłaszających  do  ich
usunięcia  w ciągu 3 dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie zostaną  w terminie  usunięte,  Komisja  Wyborcza  stwierdza
nieważność zgłoszonej listy kandydatów.

§ 36. 

1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równej liczbie mandatów, wyborów nie przeprowadza się.
Komisja Wyborcza w takim przypadku stwierdza wybór zgłoszonych kandydatów na Radnych.

2. Jeżeli  w przewidywanym terminie zostanie  zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów,
termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 7 dni, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców
Dzielnicy i Prezydenta Miasta.

3. Jeżeli  pomimo  przedłużenia  terminu  nie zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów  -  wyborów
nie przeprowadza  się,  o czym  Komisja  Wyborcza  powiadamia  mieszkańców i Prezydenta  Miasta.  Wybory  do
Rady, w takim przypadku, zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu inicjatywy mieszkańców, popartej przez co
najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 37. 

1. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może wyznaczyć męża zaufania uprawnionego do obserwowania prac
Komisji Wyborczej. Mężem zaufania nie może być kandydat na Radnego.

2. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może zgłosić jednego męża zaufania.

3. Mąż  zaufania  reprezentuje  interesy  swoich  kandydatów  w szczególności  w czasie  głosowania,  przy
obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników głosowania przez obwodową komisję. Mąż zaufania pełni funkcję
obserwatora.

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności
w czasie wykonywania czynności przez Komisję Wyborczą.

§ 38. 

1. Głosowanie przeprowadza się w siedzibie Organów Dzielnicy.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego
przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.

3. Wyborca  otrzymuje  kartę  do  głosowania  po  uprzednim sprawdzeniu  przez  członka  Komisji  Wyborczej
dokumentu  tożsamości  i potwierdzeniu  udziału  w głosowaniu  poprzez  wpisanie  na  liście  głosujących  imienia
i nazwiska, wieku (lata ukończone na dzień wyborów), numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca zamieszkania oraz
złożenie na niej podpisu.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na Radnych zarejestrowane w okręgu wyborczym
w kolejności ich zgłoszenia.

5. Karta  do  głosowania  winna  zawierać  zwięzłą  informację  o sposobie  głosowania  i skutkach  wadliwego
wypełnienia karty.

6. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Komisji Wyborczej.

7. Wyborca  głosuje  na  kandydatów  przez  postawienie  znaku  "X"  w kratce  z lewej  strony  obok  nazwisk
kandydatów, na których głosuje.

§ 39. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
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3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia lub nie  postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosów

6. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach
liczby mandatów.

7. W przypadku osiągnięcia  przez  dwóch lub więcej  kandydatów równej  liczby głosów,  sytuującej  ich  na
ostatnim miejscu mandatowym, za wybranego uznaje się kandydata znajdującego się na liście kandydatów, która
uzyskała większą liczbę głosów.

8. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów, o których mowa w ust. 7 znajduje się na tej samej liście
kandydatów, za wybranego uznaje się kandydata, który umieszczony jest na liście w pierwszej kolejności.

9. W przypadku gdy listy kandydatów, o których mowa w ust. 7 uzyskały taką samą liczbę głosów, o uzyskaniu
mandatu  rozstrzyga  losowanie  przeprowadzone  przez  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w obecności
członków Komisji Wyborczej i mężów zaufania. Przebieg losowania opisuje się w protokole.

10. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zawierający, w szczególności:

1) liczbę uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów,

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona wybranych radnych.

11. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie Organów
Dzielnicy, a drugi przekazuje Prezydentowi Miasta.

12. Dokumenty  związane  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  wyborów  do  Rady  przechowuje  się
w Urzędzie Miasta.

§ 40. 

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej udokumentowany pisemny
protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty  wyborców rozpatruje  Komisja  Wyborcza  w terminie  14 dni  od  dnia  wyborów,  na  posiedzeniu
jawnym. O terminie i miejscu rozpatrzenia protestu Komisja Wyborcza informuje przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie Organów Dzielnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji, wnoszącemu protest przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rady Miejskiej,
która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 15 dni od daty wniesienia odwołania.

4. W  razie  braku  protestów  przeciwko  ważności  wyborów  na  terenie  Dzielnicy,  a także  po  rozpatrzeniu
protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy.

5. W terminie  15 dni  od dnia  stwierdzenia  ważności  wyborów na  terenie  Dzielnicy  Przewodniczący Rady
Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

6. Do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  posiedzenie  prowadzi  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub
wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej.
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7. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  Radni  składają  na  ręce  prowadzącego  posiedzenie
ślubowanie  o treści:  „Ślubuję  uroczyście  obowiązki  Radnego  Dzielnicy  Szyb  Jedłownik  sprawować  godnie,
rzetelnie  i uczciwie,  działać  zgodnie  z prawem,  troszczyć  się  o sprawy  mieszkańców  Dzielnicy,  dla  dobra
i pomyślności Dzielnicy Szyb Jedłownik oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

§ 41. 

1. Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje w przypadku:

1) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o prawie wybieralności do Rady,

2) śmierci,

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

4) utraty prawa wybieralności do Rady,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) niezłożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu Rady na którym jest obecny,

7) braku uczestnictwa w pracach Rady przez kolejne 12 miesięcy – na wniosek 1/4 Radnych.

2. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w drodze uchwały niezwłocznie.

3. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 2,  jest  równoznaczne  z wygaśnięciem  mandatu  Radnego
w ostatnim  dniu  kalendarzowym  miesiąca,  w którym  Przewodniczący  Rady  otrzymał  informacje  o zaistnieniu
przyczyny wygaśnięcia.

4. O wygaśnięciu mandatu radnego Przewodniczący Zarządu powiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Prezydenta Miasta w sposób określony w § 17 ust. 1 oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu.

6. Wybory uzupełniające przeprowadza Zarząd.

7. Tryb określony w § 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 stosuje się odpowiednio, z tym, że:

1) zadania Komisji Wyborczej wykonuje Zarząd,

2) kandydatów do Rady zgłasza się na Zebraniu,

3) lista kandydatów nie może zawierać więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia,

4) do listy kandydatów nie dołącza się podpisów mieszkańców,

5) w przypadku braku zgłoszonych kandydatów wygasłe mandaty zostają nieobsadzone.

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów, skład Rady obniżył się poniżej 2/3 Przewodniczący Rady zwołuje
Zebranie w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia ostatniego mandatu.

9. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:

1) podziału lub połączenia jednostek pomocniczych,

2) rozwiązania Rady.

Rozdział X.
Postanowienia końcowe

§ 42. 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Statutu
Miasta,  uchwały  Rady  Miejskiej  i zarządzenia  Prezydenta  Miasta  związane  z funkcjonowaniem  jednostek
pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana Statutu następuje w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 15



Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisła-
wia Śląskiego Szyb Jedłownik

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Art. 35 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, że Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: nazwę i ob-
szar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, organizację i zadania orga-
nów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Art. 48 tej Ustawy podaje natomiast, że Statut ustala zakres w jakim jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a także ustala zakres czynności dokonywa-
nych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r.
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic została utworzona m.in. Dzielnica Jedłow-
nik Osiedle, która zgodnie z propozycją nowelizacji tej uchwały zmieni nazwę na Szyb Jedłownik.

W związku z powyższym niniejsza uchwała uchwala Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Szyb
Jedłownik. Statut spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie i zgodnie z zapisem art. 35 ustawy określa-
jąc zasady funkcjonowania jednostki pomocniczej tak, aby uwzględniały specyfikę sytuacji w Mieście Wodzi-
sławiu Śląskim, zachowując jednocześnie wszystko, co jest wymagane prawem.

Nazwa i obszar Dzielnicy zgodnie z § 8 i § 9 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tekst jednolity Uchwała
Nr  XVII/160/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  29 stycznia  2004 roku)  zostały  określone
w uchwale, na mocy której została utworzona Dzielnica.

Statut w Rozdziale III określa cel działania Dzielnicy i zakres zadań Dzielnicy. Został on określony na pod-
stawie wieloletniej praktyki dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych w Wodzisławiu Śląskim oraz
rozwiązań  przyjętych  w innych  miastach  w których  funkcjonują  jednostki  pomocnicze.  Wszystkie  zadania
mieszczą się w katalogu zadań własnych Miasta.

Rozdział  IV  opisuje  organizację  i zadania  organów Dzielnicy.  Zgodnie  z art. 37 ust. 1 i 2  Ustawy  z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy Dzielnicy dzielą się na uchwałodawczy (Rada) i wykonawczy
(Zarząd).  Rada  liczby  15 członków tak,  jak  to  określa  art. 17 Ustawy.  Do  kompetencji  Rady  należy  m.in.
uchwalanie rocznych planów działalności i planów rzeczowo-finansowych. Na czele Rady stoi Przewodniczący,
który organizuje jej prace. Zarząd przygotowuje oraz wykonuje uchwały Rady, a także występuje w imieniu
Dzielnicy w sprawach bieżących. Na czele zarządu stoi Przewodniczący, który kieruje jego pracami. Zostaje
wypełniony tym samym wymóg określony w art. 37, ust. 2, zdanie drugie. Zdecydowano się na ograniczenie
możliwości członkostwa w Zarządzie osobom, które są jednocześnie członkami organu stanowiącego lub wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego, są zatrudnione w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego albo
są kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta.

W Rozdziale V zawarto przepisy obligujące Organy Dzielnicy do współpracy z mieszkańcami, co pozwala
realizować zadania Dzielnicy określone w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu. Szczególną formą współpracy jest po-
wszechnie spotykana organizacja Zebrań mieszkańców.

Statut określa także w Rozdziale VI zasady na jakich ma przebiegać współpraca pomiędzy Organami Miasta
i Organami Dzielnicy. Wymienione rozwiązania mają usprawnić współpracę oraz ułatwić Dzielnicy realizację
jej celu działania.

Rozdział VII reguluje zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania oraz rozporządza-
nia dochodami z tego źródła w taki sposób, aby zapewnić rozsądne zarządzanie nimi.

Rozdział VIII określa zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jed-
nostki pomocniczej. Kontrolę sprawuje Rada Miejska, a w szczególności obowiązki te wypełnia Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Rada Miejska orzeka także o nieważności uchwały Rady lub postanowienia Zarządu.

W Statucie opisane są również zasady i tryb wyborów organu stanowiącego Dzielnicy. Czynne i bierne pra-
wo wyborcze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy, co jest
tożsame z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy dla  wyborów do rad
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gmin. Także przepisy dotyczące Komisji wyborczej i trybu zgłaszania kandydatów zostały określone na wzór
zasad wyborów do rad gmin. Rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość wyborów i zachęcić do uczest-
nictwa w nich większą ilość mieszkańców. Przyjęto także sposób uzupełniania składu Rady poprzez wybór na
zebraniu mieszkańców, aby zapewnić stabilność działania Organów Dzielnicy i ograniczyć koszty związane
z organizacją wyborów uzupełniających.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia  27 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 7,  art. 35 ust. 1 i 3,  art. 40 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.U.  2020 poz. 713)  oraz  art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca  2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1461)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje  się  Statut  Dzielnicy  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,  którego  treść
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXIII/232/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  26 sierpnia  2004 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.

STATUT DZIELNICY JEDŁOWNIK-TURZYCZKA-KARKOSZKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Niniejszy statut określa w szczególności:

1) nazwę i obszar Dzielnicy,

2) zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez gminę oraz sposób ich realizacji,

3) organizację i zadania organów Dzielnicy,

4) zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy,

6) zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie.

§ 2. 

Użyte w Statucie Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka określenia oznaczają:

1) Miasto - Miasto Wodzisław Śląski,

2) Rada Miejska - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,

3) Prezydent Miasta - Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

4) Organy Miasta - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

5) Urząd Miasta – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

6) Dzielnica – jednostkę pomocniczą – Dzielnicę Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

7) Rada - Radę Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

8) Zarząd - Zarząd Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

9) Organy Dzielnicy - Radę Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Zarząd Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-
Karkoszka,

10) Przewodniczący Rady - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

11) Wiceprzewodniczący Rady - Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

12) Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

13) Wiceprzewodniczący Zarządu - Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

14) Sekretarz – Sekretarza Zarządu Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

15) Radny - Radnego Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

16) Zebranie – Zebranie mieszkańców Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

17) Komisja Wyborcza - Komisję Wyborczą Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

18) Statut - Statut Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,

19) Ustawa - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713).
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Rozdział 2.
Nazwa i Obszar Dzielnicy

§ 3. 

1. Dzielnica  jest  jednostką  pomocniczą  Miasta  w rozumieniu  przepisów Ustawy  ustanowioną  uchwałą  Nr
XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia miejskich
jednostek pomocniczych – dzielnic.

2. Obszar Dzielnicy określa załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Zakres zadań przekazanych Dzielnicy przez Miasto oraz sposób ich realizacji

§ 4. 

1. Celem działania  Dzielnicy  jest  tworzenie  warunków dla  pełnego uczestnictwa jej  mieszkańców w życiu
wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zakresu zadań dzielnic należą zadania publiczne służące realizacji celu działania Dzielnicy, w tym:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie  mieszkańcom  Dzielnicy  udziału  w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem  i rozwojem
Dzielnicy,

3) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju Dzielnicy oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców,

4) inicjowanie i  wspieranie działań  aktywizujących  i integrujących  mieszkańców  Dzielnicy oraz
wspólnych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności za dobro wspólne,

6) rozwijanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Dzielnicy.

3. Dzielnica realizuje także zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

4. Dzielnica realizuje zadania poprzez:

1) współpracę:

a) z Radnymi Rady Miejskiej wybranymi z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy,

b) z  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi i  oświatowymi  w zakresie  ich  działań  na  rzecz  mieszkańców
Dzielnicy,

c) z  Policją, Strażą  Miejską, Strażą  Pożarną  oraz  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi w
sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) z instytucjami i organizacjami, które swoim zakresem działania obejmują obszar Dzielnicy lub działają na
rzecz mieszkańców Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy.

2) wnioskowanie oraz wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Dzielnicy,

3) realizację zadań służących rozwojowi Dzielnicy,

4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Dzielnicy,

5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Dzielnicy.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania Organów Dzielnicy

§ 5. 

1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.

2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.
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§ 6. 

1. Działalność Organów Dzielnicy jest jawna.

2. Jawność  działania  Organów  Dzielnicy  obejmuje  w szczególności  prawo  mieszkańców  do  informacji
o działalności  Organów  Dzielnicy,  wstępu  na  posiedzenia  Organów  Dzielnicy,  a także  dostęp  do  uchwał
i protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

3. Protokoły  i uchwały  Organów  Dzielnicy  udostępniane  są  mieszkańcom  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
w godzinach dyżurów Radnych.

§ 7. 

1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

§ 8. 

1. Do kompetencji Rady należy:

1) wybór  i odwoływanie  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczącego  Rady,  Przewodniczącego  Zarządu,
Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza oraz członków Zarządu,

2) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych zespołów Rady,

3) uchwalanie rocznych planów działalności,

4) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych Dzielnicy,

5) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań priorytetowych dla Dzielnicy na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

2. Rada może upoważnić Zarząd do dokonywania w określonym zakresie zmian w uchwałach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3) i 4).

§ 9. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Rady  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady może nastąpić w tym samym trybie co jego wybór na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

4. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  następuje  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  w tym  samym
trybie co jego wybór.

5. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Rady  lub  Wiceprzewodniczącego  Rady  jej
przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

6. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

7. W  przypadku  odwołania  lub  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady,  Rada  dokonuje  wyboru  nowego
Przewodniczącego Rady w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji. Do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Radny najstarszy wiekiem.

8. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest najpóźniej
w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę.

§ 10. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1) organizowanie pracy Rady,
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2) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

4) przewodniczenie Zebraniom.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 11. 

1. Rada wybiera Zarząd. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z:

1) członkostwem w organie stanowiącym lub wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

2) zatrudnieniem w Urzędzie Miasta,

3) funkcją kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 członków.

3. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu.

4. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, ulega rozwiązaniu.

5. Rozwiązanie  Rady  stwierdza  Rada  Miejska  uchwałą  podjętą  na  najbliższej  sesji  zwołanej  po  upływie
terminu określonego w ust 4.

§ 12. 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i ich realizacja,

4) przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych i określanie sposobu ich realizacji,

5) opiniowanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  w zakresie  w jakim  nie jest  to  sprzeczne  z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi:

a) potrzeb Dzielnicy przekraczających możliwości Organów Dzielnicy,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  oraz projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,

c) przebiegu  linii  komunikacyjnych,  lokalizacji  przystanków  i rozkładów  jazdy  miejskiego  transportu
zbiorowego,

d) funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych,

e) zmian w obwodach placówek oświatowych,

f) nadania lub zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu znajdującymi się na terenie Dzielnicy,

g) gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

h) lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

i) pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych,

j) utrzymania czystości i porządku,

k) innych spraw istotnych dla Dzielnicy.

7) zbieranie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz ich przekazywanie do właściwych organów,

8) występowanie  z inicjatywą  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  oraz  udział  w ich
przeprowadzaniu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej,

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 5



9) uczestniczenie w komisjach odbiorów robót  należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Dzielnicy,

10) uczestniczenie  w wizjach  lokalowych  w zakresie  lokali  mieszkalnych  będących  w zasobach  Miasta
zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy,

11) powiadamianie mieszkańców Dzielnicy o posiedzeniach Organów Dzielnicy oraz Zebraniach,

12) informowanie mieszkańców Dzielnicy o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy.

§ 13. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady
w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  może  nastąpić  w tym samym trybie  co  jego  wybór  na  pisemny
wniosek:

1) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

2) Przewodniczącego Rady,

3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny
wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  następuje  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu w tym samym trybie co ich wybór.

6. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu,  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,
Sekretarza lub członka Zarządu jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

7. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

8. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego  rezygnacja  z pełnienia  funkcji  jest  równoznaczna
z odwołaniem lub rezygnacją całego Zarządu.

9. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu
1 miesiąca  od  dnia  odwołania  lub  od  dnia  przyjęcia  rezygnacji.  W przypadku  niedokonania  wyboru  nowego
Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji, przepis § 11 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

10. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza lub członka Zarządu, Przewodniczący
Zarządu zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę
na członka Zarządu.

11. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 14. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) podpisywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu Dzielnicy,

3) organizowanie pracy Zarządu,

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

5) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
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6) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę,

7) koordynowanie dyżurów Radnych,

8) organizowanie współpracy z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1),

9) uczestniczenie w posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Zarządów Dzielnic,

10) przedstawianie na posiedzeniach Rady sprawozdania z prac Zarządu,

11) Przedstawiania na Zebraniach sprawozdania z prac Organów Dzielnicy.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 15. 

1. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji Organów Dzielnicy,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

2. W  razie  nieobecności  Sekretarza  jego  obowiązki  wykonuje  członek  Zarządu  wyznaczony  przez
Przewodniczącego Zarządu.

§ 16. 

1. Rada  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  w drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jej
kompetencji.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 17. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  Radnych  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną,
najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Materiały związane z przedmiotem posiedzenia w tym w szczególności projekt porządku obrad oraz projekty
uchwał przesyła się Radnym pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niewyrażenia  zgody przez Radnego na przesyłanie  materiałów związanych z przedmiotem
posiedzenia pocztą elektroniczną, Radny odbiera je w siedzibie Organów Dzielnicy.

4. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  także,  w sposób  określony  w ust. 1,
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej wybranych z okręgu wyborczego obejmującego
obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym bez prawa głosowania.

5. O terminie i miejscu posiedzenia  Rady powiadamia się mieszkańców Dzielnicy co najmniej  5 dni  przed
terminem posiedzenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania, na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej  połowy składu,  jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. Przewodniczący
Rady informuje Radnych o utracie kworum.

3. Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  zabrać  głos  w każdej  sprawie  stanowiącej  przedmiot
posiedzenia. Przewodniczący Rady może udzielić głosu każdej osobie uczestniczącej w posiedzeniu.
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4. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.

5. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady  może  nakazać  opuszczenie  sali  tym  osobom  spośród
publiczności,  które  swoim zachowaniem lub  wystąpieniami  zakłócają  porządek  obrad  bądź  naruszają  powagę
posiedzenia.

6. W  czasie  dyskusji  Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  składać  wnioski.  Złożone  wnioski
Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

7. Wnioski, które zostały przyjęte większością głosów traktuje się jak wnioski, o których mowa w § 12 pkt 6).

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

10. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

§ 19. 

1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jego
kompetencji.

2. Uchwałom Zarządu nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 20. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  członków  zarządu  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. W  sposób  określony  w ust. 1 o terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  także
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Przepisy § 18 ust. 1 do 5 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwały Zarządu podpisuje  Przewodniczący Zarządu,  a w razie  jego nieobecności  Wiceprzewodniczący
Zarządu.

5. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

6. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 21. 

1. Z posiedzeń Organów Dzielnicy sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący posiedzenie.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim
osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji, teksty uchwalonych wniosków oraz wyniki przeprowadzonych
głosowań. Przebieg dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie najistotniejszych myśli osób zabierających głos.

3. Sekretarz  udostępnia  protokół  do  wglądu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy  w terminie  7 dni  od  dnia
posiedzenia.

4. W trakcie posiedzenia lub nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia protokołu Radni mogą wnioskować
o poprawki  lub  uzupełnienia  do  protokołu,  przy  czym  o ich  uwzględnieniu  rozstrzyga  odpowiednio
Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu po wysłuchaniu Sekretarza.

5. Jeżeli  wniosek  wskazany  w ust. 4 nie zostanie  uwzględniony,  protokół  przyjmuje  się  na  najbliższym
posiedzeniu Organu Dzielnicy, którego dotyczy.

6. W przypadku niewniesienia wniosku w terminie określonym w ust. 4 lub uwzględnienia wniosków, protokół
uważa się za przyjęty.

7. Kopie  protokołów  Sekretarz  przekazuje  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w terminie  7 dni  od  dnia
przyjęcia.

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 8



8. Kopie protokołów podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

§ 22. 

Członkowie Organów Dzielnicy swoje funkcje pełnią społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b Ustawy.

§ 23. 

1. Rada  może  powoływać  stałe  lub  doraźne  zespoły  problemowe  określając  ich  zakres  działania  i skład
osobowy.

2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić mieszkańcy Dzielnicy niebędący Radnymi.

3. Członkowie  zespołu  wybierają  Przewodniczącego  Zespołu  ze  swego  grona.  Przewodniczący  Zespołu
organizuje prace zespołu i składa sprawozdanie z prac zespołu Przewodniczącemu Zarządu.

Rozdział 5.
Współdziałanie z mieszkańcami

§ 24. 

1. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Rady zwołuje Zebranie.

2. Na  Zebraniu  Przewodniczący  Zarządu  składa  sprawozdanie  z działalności  Organów  Dzielnicy  w roku
ubiegłym.

3. W Zebraniu uczestniczy Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

4. O  terminie  i miejscu  Zebrania  powiadamia  się  mieszkańców  Dzielnicy  w sposób  określony  w §
17 ust. 5 oraz:

1) przekazując informację  zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się  na obszarze
Dzielnicy,

2) przekazując informację zarządcom jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych mających
siedzibę na obszarze Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwołuje dodatkowe Zebranie w sprawach istotnych
dla Dzielnicy na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) grupy co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy,

4) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 25. 

1. Radni  organizują  swoje  dyżury  w siedzibie  Organów  Dzielnicy.  O terminach  dyżurów  powiadamia  się
mieszkańców Dzielnicy poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sprawy dotyczące działania Organów Dzielnicy oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie
dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział 6.
Współdziałanie z Organami Miasta

§ 26. 

1. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy warunki dla ich działania, obsługę finansową oraz pomoc
merytoryczną.  W szczególności  Prezydent  Miasta  zapewnia  dostęp  do  lokalu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
i udostępnia  Organom  Dzielnicy  w lokalu  komputer,  sprzęt  drukujący,  aparat  telefoniczny  i miejsce  na
przechowywanie dokumentów.

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 9



2. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy możliwość korzystania z porad komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta w zakresie spraw formalno-prawnych oraz innych spraw dotyczących realizacji ich zadań.

3. Informację  o działaniach  podjętych  w związku  z realizacją  wniosków,  o których  mowa  w §  12 pkt 6)
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta przedstawia na najbliższym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw jednostek pomocniczych.

4. Prezydent  Miasta  informuje  Przewodniczącego  Zarządu  o terminach  rozpoczęcia  i zakończenia  prac
inwestycyjno-remontowych  prowadzonych  na  terenie  dzielnicy  przez  Miasto  oraz  o organizowanych  wizjach
lokalnych na terenie Dzielnicy.

§ 27. 

1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przyjmuje  uwagi  i wnioski  Organów  Dzielnicy  dotyczące  ich
funkcjonowania  i współpracy  z Urzędem  Miasta  i miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  przekazuje  je
zależnie od kompetencji właściwym Organom Miasta.

2. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  właściwej  współpracy  pomiędzy  Organami  Miasta,
a Organami Dzielnicy organizuje co najmniej raz na kwartał posiedzenia Konwentu Przewodniczących Zarządów
Dzielnic. Na posiedzeniu konwentu omawia się bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Dzielnic.

3. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  możliwości  wykonania  zadań  o których  mowa  w §
12 pkt 5) przekazuje Zarządowi niezwłocznie otrzymane projekty uchwał.

4. Opinie, o których mowa w § 12 pkt 5), Zarząd wydaje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Rozdział 7.
Zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania

§ 28. 

1. Majątkiem Dzielnicy  są  składniki  mienia  przekazane  Dzielnicy  w celu  wykonywania  zadań statutowych
bądź nabyte ze środków Dzielnicy.

2. Składniki  mienia,  o których  mowa  w ust. 1,  Prezydent  Miasta  przekazuje  Dzielnicy  protokolarnie.
Przejmującym składniki mienia na rzecz Dzielnicy jest Przewodniczący Zarządu.

3. Dzielnica może samodzielnie wykorzystywać przekazane składniki  mienia zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w celu wykonywania zadań statutowych. Przekazanym mieniem zarządza Zarząd Dzielnicy.

4. Radni są odpowiedzialni za zachowanie szczególnej staranności przy korzystaniu z majątku Dzielnicy.

5. Zarząd jest  zobowiązany do przeprowadzania  raz w roku,  najdalej  do dnia  31 stycznia  roku następnego,
kontroli  stanu  ilościowo-rzeczowego  składników  przekazanego  mienia  będących  w jego  dyspozycji.
Przewodniczący Zarządu przekazuje Prezydentowi Miasta wynik tej kontroli w terminie 14 dni od jej zakończenia.

6. Dochody uzyskane ze składników mienia przekazanych Dzielnicy są przekazywane do budżetu Miasta.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Organów Miasta nad działalnością Organów Dzielnicy

§ 29. 

1. Kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej.

2. Kontrola  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  sprawowana  jest  w zakresie  legalności,  gospodarności,
rzetelności,  celowości  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem faktycznym poprzez  przeprowadzanie  kontroli
kompleksowych, problemowych i sprawdzających.

3. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej może:

1) dokonywać oceny sprawozdań z działalności Organów Dzielnicy,

2) dokonywać oceny bieżącej działalności Organów Dzielnicy,

3) dokonywać oceny wykorzystania składników mienia przekazanych Dzielnicy.
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4. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej
sprawozdanie z działalności Organów Dzielnicy w roku ubiegłym.

5. W razie stwierdzenia długotrwałego zaniedbywania obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej może złożyć do Rady wniosek o jego odwołanie.

§ 30. 

1. Uchwały Rady lub Zarządu sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały Rady lub Zarządu, w całości lub w części orzeka Rada Miejska po uzyskaniu opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Organy Dzielnicy, Rada Miejska na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

Rozdział 9.
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy

§ 31. 

1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne  i bierne  prawo  wyborcze  ma  obywatel  polski  oraz  obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący
obywatelem  polskim,  który  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończy  18 lat,  oraz  stale  zamieszkuje  na  obszarze
Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od
pracy, przypadający między 60, a 90 dniem od dnia podjęcia uchwały. Uchwała określa w szczególności:

1) godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

2) daty czynności wyborczych wynikające z niniejszego Statutu,

3) termin oraz miejsce zgłaszania kandydatur na członków Komisji Wyborczej, z tym, że termin nie może być
krótszy niż 7 dni,

4) wzory:

a) pieczęci Komisji Wyborczej,

b) zgłoszenia kandydatury na członka Komisji Wyborczej,

c) zgłoszenia listy kandydatów na Radnych,

d) oświadczenia o prawie wybieralności i zgodzie na kandydowanie,

e) listy poparcia listy kandydatów na Radnych,

f) protokołu rejestracji listy kandydatów na Radnych,

g) zgłoszenia męża zaufania,

h) zaświadczeń dla mężów zaufania,

i) listy głosujących,

j) kart do głosowania,

k) protokołu głosowania,

l) zaświadczenia o wyborze.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta.

6. Dzielnica stanowi jeden okręg wyborczy.
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§ 32. 

1. Prezydent Miasta nie później niż 35 dni przed dniem wyborów powołuje Komisję Wyborczą.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Radny Rady Miejskiej nie będący mieszkańcem Dzielnicy wybrany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) 4 osoby wybrane przez losowanie spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Radny Rady Miejskiej o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej organizuje jej prace.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami na Radnych.

5. Członkom Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta.

§ 33. 

1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) organizowanie wyborów do Rady,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,

3) rejestracja kandydatów na Radnych,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej,

6) przekazanie wyników wyborów wraz z dokumentacją z głosowania Prezydentowi Miasta.

§ 34. 

1. Od momentu rejestracji kandydaci mogą prowadzić agitację wyborczą.

2. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

1) w siedzibie Organów Dzielnicy,

2) w  miejscach  określonych  w art. 108 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  -  Kodeks  wyborczy  (t.j.  Dz.U.
2019 poz. 684 z późniejszymi zmianami)

3. Prezydent  Miasta  zapewnia  w miejskiej  gazecie  społeczno-kulturalnej,  w mediach  lokalnych  oraz  na
miejskich słupach ogłoszeniowych informacje o zarządzonych wyborach, pozwalające skutecznie poinformować
mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

§ 35. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Radnych przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze.

2. Kandydatów na Radnych zgłasza się pomiędzy 30, a 15 dniem przed dniem wyborów w czasie dyżurów
pełnionych przez członków Komisji Wyborczej w siedzibie Organów Dzielnicy.

3. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie
jednego kandydata.

4. Lista kandydatów nie może zawierać więcej niż 10 kandydatów.

5. Lista kandydatów posiada nazwę odróżniającą ją od innych list kandydatów.

6. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.

7. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek (lata ukończone na dzień wyborów),
numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania.

8. Do  zgłoszonej  listy  kandydatów  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie  każdego  z nich  o prawie
wybieralności i zgodzie na kandydowanie.

9. Każda zgłaszana lista kandydatów musi być poparta podpisami:
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1) w przypadku listy zawierającej jednego kandydata – co najmniej 10 wyborców,

2) w przypadku listy zawierającej od dwóch do pięciu kandydatów – co najmniej 30 wyborców,

3) w przypadku listy zawierającej więcej niż pięciu kandydatów – co najmniej 50 wyborców.

10. Jeżeli  zgłoszona  lista  kandydatów  wykazuje  wady,  Komisja  Wyborcza  wzywa  zgłaszających  do  ich
usunięcia  w ciągu 3 dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie zostaną  w terminie  usunięte,  Komisja  Wyborcza  stwierdza
nieważność zgłoszonej listy kandydatów.

§ 36. 

1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równej liczbie mandatów, wyborów nie przeprowadza się.
Komisja Wyborcza w takim przypadku stwierdza wybór zgłoszonych kandydatów na Radnych.

2. Jeżeli  w przewidywanym terminie zostanie  zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów,
termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 7 dni, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców
Dzielnicy i Prezydenta Miasta.

3. Jeżeli  pomimo  przedłużenia  terminu  nie zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów  -  wyborów
nie przeprowadza  się,  o czym  Komisja  Wyborcza  powiadamia  mieszkańców i Prezydenta  Miasta.  Wybory  do
Rady, w takim przypadku, zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu inicjatywy mieszkańców, popartej przez co
najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 37. 

1. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może wyznaczyć męża zaufania uprawnionego do obserwowania prac
Komisji Wyborczej. Mężem zaufania nie może być kandydat na Radnego.

2. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może zgłosić jednego męża zaufania.

3. Mąż  zaufania  reprezentuje  interesy  swoich  kandydatów  w szczególności  w czasie  głosowania,  przy
obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników głosowania przez obwodową komisję. Mąż zaufania pełni funkcję
obserwatora.

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności
w czasie wykonywania czynności przez Komisję Wyborczą.

§ 38. 

1. Głosowanie przeprowadza się w siedzibie Organów Dzielnicy.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego
przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.

3. Wyborca  otrzymuje  kartę  do  głosowania  po  uprzednim sprawdzeniu  przez  członka  Komisji  Wyborczej
dokumentu  tożsamości  i potwierdzeniu  udziału  w głosowaniu  poprzez  wpisanie  na  liście  głosujących  imienia
i nazwiska, wieku (lata ukończone na dzień wyborów), numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca zamieszkania oraz
złożenie na niej podpisu.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na Radnych zarejestrowane w okręgu wyborczym
w kolejności ich zgłoszenia.

5. Karta  do  głosowania  winna  zawierać  zwięzłą  informację  o sposobie  głosowania  i skutkach  wadliwego
wypełnienia karty.

6. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Komisji Wyborczej.

7. Wyborca  głosuje  na  kandydatów  przez  postawienie  znaku  "X"  w kratce  z lewej  strony  obok  nazwisk
kandydatów, na których głosuje.

§ 39. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
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3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia lub nie  postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosów

6. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach
liczby mandatów.

7. W przypadku osiągnięcia  przez  dwóch lub więcej  kandydatów równej  liczby głosów,  sytuującej  ich  na
ostatnim miejscu mandatowym, za wybranego uznaje się kandydata znajdującego się na liście kandydatów, która
uzyskała większą liczbę głosów.

8. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów, o których mowa w ust. 7 znajduje się na tej samej liście
kandydatów, za wybranego uznaje się kandydata, który umieszczony jest na liście w pierwszej kolejności.

9. W przypadku gdy listy kandydatów, o których mowa w ust. 7 uzyskały taką samą liczbę głosów, o uzyskaniu
mandatu  rozstrzyga  losowanie  przeprowadzone  przez  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w obecności
członków Komisji Wyborczej i mężów zaufania. Przebieg losowania opisuje się w protokole.

10. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zawierający, w szczególności:

1) liczbę uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów,

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona wybranych radnych.

11. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie Organów
Dzielnicy, a drugi przekazuje Prezydentowi Miasta.

12. Dokumenty  związane  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  wyborów  do  Rady  przechowuje  się
w Urzędzie Miasta.

§ 40. 

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej udokumentowany pisemny
protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty  wyborców rozpatruje  Komisja  Wyborcza  w terminie  14 dni  od  dnia  wyborów,  na  posiedzeniu
jawnym. O terminie i miejscu rozpatrzenia protestu Komisja Wyborcza informuje przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie Organów Dzielnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji, wnoszącemu protest przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rady Miejskiej,
która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 15 dni od daty wniesienia odwołania.

4. W  razie  braku  protestów  przeciwko  ważności  wyborów  na  terenie  Dzielnicy,  a także  po  rozpatrzeniu
protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy.

5. W terminie  15 dni  od dnia  stwierdzenia  ważności  wyborów na  terenie  Dzielnicy  Przewodniczący Rady
Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

6. Do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  posiedzenie  prowadzi  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub
wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej.
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7. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  Radni  składają  na  ręce  prowadzącego  posiedzenie
ślubowanie  o treści:  „Ślubuję  uroczyście  obowiązki  Radnego  Dzielnicy  Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie z prawem, troszczyć się o sprawy mieszkańców Dzielnicy,
dla dobra i pomyślności Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

§ 41. 

1. Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje w przypadku:

1) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o prawie wybieralności do Rady,

2) śmierci,

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

4) utraty prawa wybieralności do Rady,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) niezłożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu Rady na którym jest obecny,

7) braku uczestnictwa w pracach Rady przez kolejne 12 miesięcy – na wniosek 1/4 Radnych.

2. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w drodze uchwały niezwłocznie.

3. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 2,  jest  równoznaczne  z wygaśnięciem  mandatu  Radnego
w ostatnim  dniu  kalendarzowym  miesiąca,  w którym  Przewodniczący  Rady  otrzymał  informacje  o zaistnieniu
przyczyny wygaśnięcia.

4. O wygaśnięciu mandatu radnego Przewodniczący Zarządu powiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Prezydenta Miasta w sposób określony w § 17 ust. 1 oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu.

6. Wybory uzupełniające przeprowadza Zarząd.

7. Tryb określony w § 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 stosuje się odpowiednio, z tym, że:

1) zadania Komisji Wyborczej wykonuje Zarząd,

2) kandydatów do Rady zgłasza się na Zebraniu,

3) lista kandydatów nie może zawierać więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia,

4) do listy kandydatów nie dołącza się podpisów mieszkańców,

5) w przypadku braku zgłoszonych kandydatów wygasłe mandaty zostają nieobsadzone.

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów, skład Rady obniżył się poniżej 2/3 Przewodniczący Rady zwołuje
Zebranie w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia ostatniego mandatu.

9. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:

1) podziału lub połączenia jednostek pomocniczych,

2) rozwiązania Rady.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 42. 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Statutu
Miasta,  uchwały  Rady  Miejskiej  i zarządzenia  Prezydenta  Miasta  związane  z funkcjonowaniem  jednostek
pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana Statutu następuje w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 15



Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisła-
wia Śląskiego Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Art. 35 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, że Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: nazwę i ob-
szar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, organizację i zadania orga-
nów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Art. 48 tej Ustawy podaje natomiast, że Statut ustala zakres w jakim jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a także ustala zakres czynności dokonywa-
nych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r.
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic została utworzona m.in. Dzielnica Jedłow-
nik-Turzyczka-Karkoszka.

W związku z powyższym niniejsza uchwała uchwala Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Jedłow-
nik-Turzyczka-Karkoszka.  Statut  spełnia  wszystkie  wymagania  określone  w ustawie  i zgodnie  z zapisem
art. 35 ustawy określając zasady funkcjonowania jednostki pomocniczej tak, aby uwzględniały specyfikę sytu-
acji w Mieście Wodzisławiu Śląskim, zachowując jednocześnie wszystko, co jest wymagane prawem.

Nazwa i obszar Dzielnicy zgodnie z § 8 i § 9 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tekst jednolity Uchwała
Nr  XVII/160/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  29 stycznia  2004 roku)  zostały  określone
w uchwale, na mocy której została utworzona Dzielnica.

Statut w Rozdziale III określa cel działania Dzielnicy i zakres zadań Dzielnicy. Został on określony na pod-
stawie wieloletniej praktyki dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych w Wodzisławiu Śląskim oraz
rozwiązań  przyjętych  w innych  miastach  w których  funkcjonują  jednostki  pomocnicze.  Wszystkie  zadania
mieszczą się w katalogu zadań własnych Miasta.

Rozdział  IV  opisuje  organizację  i zadania  organów Dzielnicy.  Zgodnie  z art. 37 ust. 1 i 2  Ustawy  z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy Dzielnicy dzielą się na uchwałodawczy (Rada) i wykonawczy
(Zarząd).  Rada  liczby  15 członków tak,  jak  to  określa  art. 17 Ustawy.  Do  kompetencji  Rady  należy  m.in.
uchwalanie rocznych planów działalności i planów rzeczowo-finansowych. Na czele Rady stoi Przewodniczący,
który organizuje jej prace. Zarząd przygotowuje oraz wykonuje uchwały Rady, a także występuje w imieniu
Dzielnicy w sprawach bieżących. Na czele zarządu stoi Przewodniczący, który kieruje jego pracami. Zostaje
wypełniony tym samym wymóg określony w art. 37, ust. 2, zdanie drugie. Zdecydowano się na ograniczenie
możliwości członkostwa w Zarządzie osobom, które są jednocześnie członkami organu stanowiącego lub wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego, są zatrudnione w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego albo
są kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta.

W Rozdziale V zawarto przepisy obligujące Organy Dzielnicy do współpracy z mieszkańcami, co pozwala
realizować zadania Dzielnicy określone w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu. Szczególną formą współpracy jest po-
wszechnie spotykana organizacja Zebrań mieszkańców.

Statut określa także w Rozdziale VI zasady na jakich ma przebiegać współpraca pomiędzy Organami Miasta
i Organami Dzielnicy. Wymienione rozwiązania mają usprawnić współpracę oraz ułatwić Dzielnicy realizację
jej celu działania.

Rozdział VII reguluje zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania oraz rozporządza-
nia dochodami z tego źródła w taki sposób, aby zapewnić rozsądne zarządzanie nimi.

Rozdział VIII określa zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jed-
nostki pomocniczej. Kontrolę sprawuje Rada Miejska, a w szczególności obowiązki te wypełnia Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Rada Miejska orzeka także o nieważności uchwały Rady lub postanowienia Zarządu.

W Statucie opisane są również zasady i tryb wyborów organu stanowiącego Dzielnicy. Czynne i bierne pra-
wo wyborcze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy, co jest
tożsame z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy dla  wyborów do rad
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gmin. Także przepisy dotyczące Komisji wyborczej i trybu zgłaszania kandydatów zostały określone na wzór
zasad wyborów do rad gmin. Rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość wyborów i zachęcić do uczest-
nictwa w nich większą ilość mieszkańców. Przyjęto także sposób uzupełniania składu Rady poprzez wybór na
zebraniu mieszkańców, aby zapewnić stabilność działania Organów Dzielnicy i ograniczyć koszty związane
z organizacją wyborów uzupełniających.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia  27 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Kokoszyce

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 7,  art. 35 ust. 1 i 3,  art. 40 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.U.  2020 poz. 713)  oraz  art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca  2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1461)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się Statut  Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Kokoszyce,  którego treść stanowi  załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXIII/233/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  26 sierpnia  2004 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Kokoszyce.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.

STATUT DZIELNICY KOKOSZYCE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Niniejszy statut określa w szczególności:

1) nazwę i obszar Dzielnicy,

2) zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez gminę oraz sposób ich realizacji,

3) organizację i zadania organów Dzielnicy,

4) zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy,

6) zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie.

§ 2. 

Użyte w Statucie Dzielnicy Kokoszyce określenia oznaczają:

1) Miasto - Miasto Wodzisław Śląski,

2) Rada Miejska - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,

3) Prezydent Miasta - Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

4) Organy Miasta - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

5) Urząd Miasta – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

6) Dzielnica – jednostkę pomocniczą – Dzielnicę Kokoszyce,

7) Rada - Radę Dzielnicy Kokoszyce,

8) Zarząd - Zarząd Dzielnicy Kokoszyce,

9) Organy Dzielnicy - Radę Dzielnicy Kokoszyce, Zarząd Dzielnicy Kokoszyce,

10) Przewodniczący Rady - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kokoszyce,

11) Wiceprzewodniczący Rady - Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Kokoszyce,

12) Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Kokoszyce,

13) Wiceprzewodniczący Zarządu - Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Kokoszyce,

14) Sekretarz – Sekretarza Zarządu Dzielnicy Kokoszyce,

15) Radny - Radnego Dzielnicy Kokoszyce,

16) Zebranie – Zebranie mieszkańców Dzielnicy Kokoszyce

17) Komisja Wyborcza - Komisję Wyborczą Dzielnicy Kokoszyce,

18) Statut - Statut Dzielnicy Kokoszyce,

19) Ustawa - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713).
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Rozdział 2.
Nazwa i Obszar Dzielnicy

§ 3. 

1. Dzielnica  jest  jednostką  pomocniczą  Miasta  w rozumieniu  przepisów Ustawy  ustanowioną  uchwałą  Nr
XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia miejskich
jednostek pomocniczych – dzielnic.

2. Obszar Dzielnicy określa załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Zakres zadań przekazanych Dzielnicy przez Miasto oraz sposób ich realizacji

§ 4. 

1. Celem działania  Dzielnicy  jest  tworzenie  warunków dla  pełnego uczestnictwa jej  mieszkańców w życiu
wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zakresu zadań dzielnic należą zadania publiczne służące realizacji celu działania Dzielnicy, w tym:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie  mieszkańcom  Dzielnicy  udziału  w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem  i rozwojem
Dzielnicy,

3) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju Dzielnicy oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców,

4) inicjowanie i  wspieranie działań  aktywizujących  i integrujących  mieszkańców  Dzielnicy oraz
wspólnych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności za dobro wspólne,

6) rozwijanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Dzielnicy.

3. Dzielnica realizuje także zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

4. Dzielnica realizuje zadania poprzez:

1) współpracę:

a) z Radnymi Rady Miejskiej wybranymi z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy,

b) z  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi i  oświatowymi  w zakresie  ich  działań  na  rzecz  mieszkańców
Dzielnicy,

c) z  Policją, Strażą  Miejską, Strażą  Pożarną  oraz  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi w
sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) z instytucjami i organizacjami, które swoim zakresem działania obejmują obszar Dzielnicy lub działają na
rzecz mieszkańców Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy.

2) wnioskowanie oraz wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Dzielnicy,

3) realizację zadań służących rozwojowi Dzielnicy,

4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Dzielnicy,

5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Dzielnicy.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania Organów Dzielnicy

§ 5. 

1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.

2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.
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§ 6. 

1. Działalność Organów Dzielnicy jest jawna.

2. Jawność  działania  Organów  Dzielnicy  obejmuje  w szczególności  prawo  mieszkańców  do  informacji
o działalności  Organów  Dzielnicy,  wstępu  na  posiedzenia  Organów  Dzielnicy,  a także  dostęp  do  uchwał
i protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

3. Protokoły  i uchwały  Organów  Dzielnicy  udostępniane  są  mieszkańcom  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
w godzinach dyżurów Radnych.

§ 7. 

1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

§ 8. 

1. Do kompetencji Rady należy:

1) wybór  i odwoływanie  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczącego  Rady,  Przewodniczącego  Zarządu,
Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza oraz członków Zarządu,

2) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych zespołów Rady,

3) uchwalanie rocznych planów działalności,

4) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych Dzielnicy,

5) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań priorytetowych dla Dzielnicy na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

2. Rada może upoważnić Zarząd do dokonywania w określonym zakresie zmian w uchwałach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3) i 4).

§ 9. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Rady  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady może nastąpić w tym samym trybie co jego wybór na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

4. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  następuje  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  w tym  samym
trybie co jego wybór.

5. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Rady  lub  Wiceprzewodniczącego  Rady  jej
przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

6. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

7. W  przypadku  odwołania  lub  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady,  Rada  dokonuje  wyboru  nowego
Przewodniczącego Rady w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji. Do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Radny najstarszy wiekiem.

8. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest najpóźniej
w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę.

§ 10. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1) organizowanie pracy Rady,
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2) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

4) przewodniczenie Zebraniom.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 11. 

1. Rada wybiera Zarząd. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z:

1) członkostwem w organie stanowiącym lub wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

2) zatrudnieniem w Urzędzie Miasta,

3) funkcją kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 członków.

3. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu.

4. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, ulega rozwiązaniu.

5. Rozwiązanie  Rady  stwierdza  Rada  Miejska  uchwałą  podjętą  na  najbliższej  sesji  zwołanej  po  upływie
terminu określonego w ust 4.

§ 12. 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i ich realizacja,

4) przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych i określanie sposobu ich realizacji,

5) opiniowanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  w zakresie  w jakim  nie jest  to  sprzeczne  z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi:

a) potrzeb Dzielnicy przekraczających możliwości Organów Dzielnicy,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  oraz projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,

c) przebiegu  linii  komunikacyjnych,  lokalizacji  przystanków  i rozkładów  jazdy  miejskiego  transportu
zbiorowego,

d) funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych,

e) zmian w obwodach placówek oświatowych,

f) nadania lub zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu znajdującymi się na terenie Dzielnicy,

g) gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

h) lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

i) pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych,

j) utrzymania czystości i porządku,

k) innych spraw istotnych dla Dzielnicy.

7) zbieranie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz ich przekazywanie do właściwych organów,

8) występowanie  z inicjatywą  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  oraz  udział  w ich
przeprowadzaniu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej,
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9) uczestniczenie w komisjach odbiorów robót  należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Dzielnicy,

10) uczestniczenie  w wizjach  lokalowych  w zakresie  lokali  mieszkalnych  będących  w zasobach  Miasta
zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy,

11) powiadamianie mieszkańców Dzielnicy o posiedzeniach Organów Dzielnicy oraz Zebraniach,

12) informowanie mieszkańców Dzielnicy o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy.

§ 13. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady
w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  może  nastąpić  w tym samym trybie  co  jego  wybór  na  pisemny
wniosek:

1) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

2) Przewodniczącego Rady,

3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny
wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  następuje  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu w tym samym trybie co ich wybór.

6. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu,  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,
Sekretarza lub członka Zarządu jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

7. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

8. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego  rezygnacja  z pełnienia  funkcji  jest  równoznaczna
z odwołaniem lub rezygnacją całego Zarządu.

9. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu
1 miesiąca  od  dnia  odwołania  lub  od  dnia  przyjęcia  rezygnacji.  W przypadku  niedokonania  wyboru  nowego
Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji, przepis § 11 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

10. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza lub członka Zarządu, Przewodniczący
Zarządu zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę
na członka Zarządu.

11. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 14. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) podpisywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu Dzielnicy,

3) organizowanie pracy Zarządu,

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

5) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
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6) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę,

7) koordynowanie dyżurów Radnych,

8) organizowanie współpracy z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1),

9) uczestniczenie w posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Zarządów Dzielnic,

10) przedstawianie na posiedzeniach Rady sprawozdania z prac Zarządu,

11) Przedstawiania na Zebraniach sprawozdania z prac Organów Dzielnicy.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 15. 

1. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji Organów Dzielnicy,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

2. W  razie  nieobecności  Sekretarza  jego  obowiązki  wykonuje  członek  Zarządu  wyznaczony  przez
Przewodniczącego Zarządu.

§ 16. 

1. Rada  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  w drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jej
kompetencji.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 17. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  Radnych  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną,
najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Materiały związane z przedmiotem posiedzenia w tym w szczególności projekt porządku obrad oraz projekty
uchwał przesyła się Radnym pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niewyrażenia  zgody przez Radnego na przesyłanie  materiałów związanych z przedmiotem
posiedzenia pocztą elektroniczną, Radny odbiera je w siedzibie Organów Dzielnicy.

4. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  także,  w sposób  określony  w ust. 1,
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej wybranych z okręgu wyborczego obejmującego
obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym bez prawa głosowania.

5. O terminie i miejscu posiedzenia  Rady powiadamia się mieszkańców Dzielnicy co najmniej  5 dni  przed
terminem posiedzenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania, na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej  połowy składu,  jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. Przewodniczący
Rady informuje Radnych o utracie kworum.

3. Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  zabrać  głos  w każdej  sprawie  stanowiącej  przedmiot
posiedzenia. Przewodniczący Rady może udzielić głosu każdej osobie uczestniczącej w posiedzeniu.
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4. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.

5. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady  może  nakazać  opuszczenie  sali  tym  osobom  spośród
publiczności,  które  swoim zachowaniem lub  wystąpieniami  zakłócają  porządek  obrad  bądź  naruszają  powagę
posiedzenia.

6. W  czasie  dyskusji  Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  składać  wnioski.  Złożone  wnioski
Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

7. Wnioski, które zostały przyjęte większością głosów traktuje się jak wnioski, o których mowa w § 12 pkt 6).

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

10. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

§ 19. 

1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jego
kompetencji.

2. Uchwałom Zarządu nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 20. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  członków  zarządu  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. W  sposób  określony  w ust. 1 o terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  także
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Przepisy § 18 ust. 1 do 5 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwały Zarządu podpisuje  Przewodniczący Zarządu,  a w razie  jego nieobecności  Wiceprzewodniczący
Zarządu.

5. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

6. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 21. 

1. Z posiedzeń Organów Dzielnicy sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący posiedzenie.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim
osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji, teksty uchwalonych wniosków oraz wyniki przeprowadzonych
głosowań. Przebieg dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie najistotniejszych myśli osób zabierających głos.

3. Sekretarz  udostępnia  protokół  do  wglądu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy  w terminie  7 dni  od  dnia
posiedzenia.

4. W trakcie posiedzenia lub nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia protokołu Radni mogą wnioskować
o poprawki  lub  uzupełnienia  do  protokołu,  przy  czym  o ich  uwzględnieniu  rozstrzyga  odpowiednio
Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu po wysłuchaniu Sekretarza.

5. Jeżeli  wniosek  wskazany  w ust. 4 nie zostanie  uwzględniony,  protokół  przyjmuje  się  na  najbliższym
posiedzeniu Organu Dzielnicy, którego dotyczy.

6. W przypadku niewniesienia wniosku w terminie określonym w ust. 4 lub uwzględnienia wniosków, protokół
uważa się za przyjęty.

7. Kopie  protokołów  Sekretarz  przekazuje  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w terminie  7 dni  od  dnia
przyjęcia.

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 8



8. Kopie protokołów podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

§ 22. 

Członkowie Organów Dzielnicy swoje funkcje pełnią społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b Ustawy.

§ 23. 

1. Rada  może  powoływać  stałe  lub  doraźne  zespoły  problemowe  określając  ich  zakres  działania  i skład
osobowy.

2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić mieszkańcy Dzielnicy niebędący Radnymi.

3. Członkowie  zespołu  wybierają  Przewodniczącego  Zespołu  ze  swego  grona.  Przewodniczący  Zespołu
organizuje prace zespołu i składa sprawozdanie z prac zespołu Przewodniczącemu Zarządu.

Rozdział 5.
Współdziałanie z mieszkańcami

§ 24. 

1. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Rady zwołuje Zebranie.

2. Na  Zebraniu  Przewodniczący  Zarządu  składa  sprawozdanie  z działalności  Organów  Dzielnicy  w roku
ubiegłym.

3. W Zebraniu uczestniczy Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

4. O  terminie  i miejscu  Zebrania  powiadamia  się  mieszkańców  Dzielnicy  w sposób  określony  w §
17 ust. 5 oraz:

1) przekazując informację  zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się  na obszarze
Dzielnicy,

2) przekazując informację zarządcom jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych mających
siedzibę na obszarze Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwołuje dodatkowe Zebranie w sprawach istotnych
dla Dzielnicy na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) grupy co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy,

4) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 25. 

1. Radni  organizują  swoje  dyżury  w siedzibie  Organów  Dzielnicy.  O terminach  dyżurów  powiadamia  się
mieszkańców Dzielnicy poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sprawy dotyczące działania Organów Dzielnicy oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie
dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział 6.
Współdziałanie z Organami Miasta

§ 26. 

1. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy warunki dla ich działania, obsługę finansową oraz pomoc
merytoryczną.  W szczególności  Prezydent  Miasta  zapewnia  dostęp  do  lokalu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
i udostępnia  Organom  Dzielnicy  w lokalu  komputer,  sprzęt  drukujący,  aparat  telefoniczny  i miejsce  na
przechowywanie dokumentów.
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2. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy możliwość korzystania z porad komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta w zakresie spraw formalno-prawnych oraz innych spraw dotyczących realizacji ich zadań.

3. Informację  o działaniach  podjętych  w związku  z realizacją  wniosków,  o których  mowa  w §  12 pkt 6)
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta przedstawia na najbliższym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw jednostek pomocniczych.

4. Prezydent  Miasta  informuje  Przewodniczącego  Zarządu  o terminach  rozpoczęcia  i zakończenia  prac
inwestycyjno-remontowych  prowadzonych  na  terenie  dzielnicy  przez  Miasto  oraz  o organizowanych  wizjach
lokalnych na terenie Dzielnicy.

§ 27. 

1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przyjmuje  uwagi  i wnioski  Organów  Dzielnicy  dotyczące  ich
funkcjonowania  i współpracy  z Urzędem  Miasta  i miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  przekazuje  je
zależnie od kompetencji właściwym Organom Miasta.

2. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  właściwej  współpracy  pomiędzy  Organami  Miasta,
a Organami Dzielnicy organizuje co najmniej raz na kwartał posiedzenia Konwentu Przewodniczących Zarządów
Dzielnic. Na posiedzeniu konwentu omawia się bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Dzielnic.

3. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  możliwości  wykonania  zadań  o których  mowa  w §
12 pkt 5) przekazuje Zarządowi niezwłocznie otrzymane projekty uchwał.

4. Opinie, o których mowa w § 12 pkt 5), Zarząd wydaje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Rozdział 7.
Zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania

§ 28. 

1. Majątkiem Dzielnicy  są  składniki  mienia  przekazane  Dzielnicy  w celu  wykonywania  zadań statutowych
bądź nabyte ze środków Dzielnicy.

2. Składniki  mienia,  o których  mowa  w ust. 1,  Prezydent  Miasta  przekazuje  Dzielnicy  protokolarnie.
Przejmującym składniki mienia na rzecz Dzielnicy jest Przewodniczący Zarządu.

3. Dzielnica może samodzielnie wykorzystywać przekazane składniki  mienia zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w celu wykonywania zadań statutowych. Przekazanym mieniem zarządza Zarząd Dzielnicy.

4. Radni są odpowiedzialni za zachowanie szczególnej staranności przy korzystaniu z majątku Dzielnicy.

5. Zarząd jest  zobowiązany do przeprowadzania  raz w roku,  najdalej  do dnia  31 stycznia  roku następnego,
kontroli  stanu  ilościowo-rzeczowego  składników  przekazanego  mienia  będących  w jego  dyspozycji.
Przewodniczący Zarządu przekazuje Prezydentowi Miasta wynik tej kontroli w terminie 14 dni od jej zakończenia.

6. Dochody uzyskane ze składników mienia przekazanych Dzielnicy są przekazywane do budżetu Miasta.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Organów Miasta nad działalnością Organów Dzielnicy

§ 29. 

1. Kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej.

2. Kontrola  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  sprawowana  jest  w zakresie  legalności,  gospodarności,
rzetelności,  celowości  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem faktycznym poprzez  przeprowadzanie  kontroli
kompleksowych, problemowych i sprawdzających.

3. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej może:

1) dokonywać oceny sprawozdań z działalności Organów Dzielnicy,

2) dokonywać oceny bieżącej działalności Organów Dzielnicy,

3) dokonywać oceny wykorzystania składników mienia przekazanych Dzielnicy.
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4. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej
sprawozdanie z działalności Organów Dzielnicy w roku ubiegłym.

5. W razie stwierdzenia długotrwałego zaniedbywania obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej może złożyć do Rady wniosek o jego odwołanie.

§ 30. 

1. Uchwały Rady lub Zarządu sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały Rady lub Zarządu, w całości lub w części orzeka Rada Miejska po uzyskaniu opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Organy Dzielnicy, Rada Miejska na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

Rozdział 9.
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy

§ 31. 

1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne  i bierne  prawo  wyborcze  ma  obywatel  polski  oraz  obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący
obywatelem  polskim,  który  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończy  18 lat,  oraz  stale  zamieszkuje  na  obszarze
Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od
pracy, przypadający między 60, a 90 dniem od dnia podjęcia uchwały. Uchwała określa w szczególności:

1) godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

2) daty czynności wyborczych wynikające z niniejszego Statutu,

3) termin oraz miejsce zgłaszania kandydatur na członków Komisji Wyborczej, z tym, że termin nie może być
krótszy niż 7 dni,

4) wzory:

a) pieczęci Komisji Wyborczej,

b) zgłoszenia kandydatury na członka Komisji Wyborczej,

c) zgłoszenia listy kandydatów na Radnych,

d) oświadczenia o prawie wybieralności i zgodzie na kandydowanie,

e) listy poparcia listy kandydatów na Radnych,

f) protokołu rejestracji listy kandydatów na Radnych,

g) zgłoszenia męża zaufania,

h) zaświadczeń dla mężów zaufania,

i) listy głosujących,

j) kart do głosowania,

k) protokołu głosowania,

l) zaświadczenia o wyborze.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta.

6. Dzielnica stanowi jeden okręg wyborczy.
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§ 32. 

1. Prezydent Miasta nie później niż 35 dni przed dniem wyborów powołuje Komisję Wyborczą.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Radny Rady Miejskiej nie będący mieszkańcem Dzielnicy wybrany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) 4 osoby wybrane przez losowanie spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Radny Rady Miejskiej o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej organizuje jej prace.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami na Radnych.

5. Członkom Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta.

§ 33. 

1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) organizowanie wyborów do Rady,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,

3) rejestracja kandydatów na Radnych,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej,

6) przekazanie wyników wyborów wraz z dokumentacją z głosowania Prezydentowi Miasta.

§ 34. 

1. Od momentu rejestracji kandydaci mogą prowadzić agitację wyborczą.

2. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

1) w siedzibie Organów Dzielnicy,

2) w  miejscach  określonych  w art. 108 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  -  Kodeks  wyborczy  (t.j.  Dz.U.
2019 poz. 684 z późniejszymi zmianami)

3. Prezydent  Miasta  zapewnia  w miejskiej  gazecie  społeczno-kulturalnej,  w mediach  lokalnych  oraz  na
miejskich słupach ogłoszeniowych informacje o zarządzonych wyborach, pozwalające skutecznie poinformować
mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

§ 35. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Radnych przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze.

2. Kandydatów na Radnych zgłasza się pomiędzy 30, a 15 dniem przed dniem wyborów w czasie dyżurów
pełnionych przez członków Komisji Wyborczej w siedzibie Organów Dzielnicy.

3. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie
jednego kandydata.

4. Lista kandydatów nie może zawierać więcej niż 10 kandydatów.

5. Lista kandydatów posiada nazwę odróżniającą ją od innych list kandydatów.

6. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.

7. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek (lata ukończone na dzień wyborów),
numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania.

8. Do  zgłoszonej  listy  kandydatów  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie  każdego  z nich  o prawie
wybieralności i zgodzie na kandydowanie.

9. Każda zgłaszana lista kandydatów musi być poparta podpisami:
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1) w przypadku listy zawierającej jednego kandydata – co najmniej 10 wyborców,

2) w przypadku listy zawierającej od dwóch do pięciu kandydatów – co najmniej 30 wyborców,

3) w przypadku listy zawierającej więcej niż pięciu kandydatów – co najmniej 50 wyborców.

10. Jeżeli  zgłoszona  lista  kandydatów  wykazuje  wady,  Komisja  Wyborcza  wzywa  zgłaszających  do  ich
usunięcia  w ciągu 3 dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie zostaną  w terminie  usunięte,  Komisja  Wyborcza  stwierdza
nieważność zgłoszonej listy kandydatów.

§ 36. 

1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równej liczbie mandatów, wyborów nie przeprowadza się.
Komisja Wyborcza w takim przypadku stwierdza wybór zgłoszonych kandydatów na Radnych.

2. Jeżeli  w przewidywanym terminie zostanie  zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów,
termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 7 dni, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców
Dzielnicy i Prezydenta Miasta.

3. Jeżeli  pomimo  przedłużenia  terminu  nie zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów  -  wyborów
nie przeprowadza  się,  o czym  Komisja  Wyborcza  powiadamia  mieszkańców i Prezydenta  Miasta.  Wybory  do
Rady, w takim przypadku, zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu inicjatywy mieszkańców, popartej przez co
najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 37. 

1. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może wyznaczyć męża zaufania uprawnionego do obserwowania prac
Komisji Wyborczej. Mężem zaufania nie może być kandydat na Radnego.

2. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może zgłosić jednego męża zaufania.

3. Mąż  zaufania  reprezentuje  interesy  swoich  kandydatów  w szczególności  w czasie  głosowania,  przy
obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników głosowania przez obwodową komisję. Mąż zaufania pełni funkcję
obserwatora.

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności
w czasie wykonywania czynności przez Komisję Wyborczą.

§ 38. 

1. Głosowanie przeprowadza się w siedzibie Organów Dzielnicy.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego
przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.

3. Wyborca  otrzymuje  kartę  do  głosowania  po  uprzednim sprawdzeniu  przez  członka  Komisji  Wyborczej
dokumentu  tożsamości  i potwierdzeniu  udziału  w głosowaniu  poprzez  wpisanie  na  liście  głosujących  imienia
i nazwiska, wieku (lata ukończone na dzień wyborów), numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca zamieszkania oraz
złożenie na niej podpisu.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na Radnych zarejestrowane w okręgu wyborczym
w kolejności ich zgłoszenia.

5. Karta  do  głosowania  winna  zawierać  zwięzłą  informację  o sposobie  głosowania  i skutkach  wadliwego
wypełnienia karty.

6. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Komisji Wyborczej.

7. Wyborca  głosuje  na  kandydatów  przez  postawienie  znaku  "X"  w kratce  z lewej  strony  obok  nazwisk
kandydatów, na których głosuje.

§ 39. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
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3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia lub nie  postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosów

6. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach
liczby mandatów.

7. W przypadku osiągnięcia  przez  dwóch lub więcej  kandydatów równej  liczby głosów,  sytuującej  ich  na
ostatnim miejscu mandatowym, za wybranego uznaje się kandydata znajdującego się na liście kandydatów, która
uzyskała większą liczbę głosów.

8. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów, o których mowa w ust. 7 znajduje się na tej samej liście
kandydatów, za wybranego uznaje się kandydata, który umieszczony jest na liście w pierwszej kolejności.

9. W przypadku gdy listy kandydatów, o których mowa w ust. 7 uzyskały taką samą liczbę głosów, o uzyskaniu
mandatu  rozstrzyga  losowanie  przeprowadzone  przez  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w obecności
członków Komisji Wyborczej i mężów zaufania. Przebieg losowania opisuje się w protokole.

10. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zawierający, w szczególności:

1) liczbę uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów,

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona wybranych radnych.

11. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie Organów
Dzielnicy, a drugi przekazuje Prezydentowi Miasta.

12. Dokumenty  związane  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  wyborów  do  Rady  przechowuje  się
w Urzędzie Miasta.

§ 40. 

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej udokumentowany pisemny
protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty  wyborców rozpatruje  Komisja  Wyborcza  w terminie  14 dni  od  dnia  wyborów,  na  posiedzeniu
jawnym. O terminie i miejscu rozpatrzenia protestu Komisja Wyborcza informuje przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie Organów Dzielnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji, wnoszącemu protest przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rady Miejskiej,
która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 15 dni od daty wniesienia odwołania.

4. W  razie  braku  protestów  przeciwko  ważności  wyborów  na  terenie  Dzielnicy,  a także  po  rozpatrzeniu
protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy.

5. W terminie  15 dni  od dnia  stwierdzenia  ważności  wyborów na  terenie  Dzielnicy  Przewodniczący Rady
Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

6. Do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  posiedzenie  prowadzi  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub
wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej.
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7. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  Radni  składają  na  ręce  prowadzącego  posiedzenie
ślubowanie o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Dzielnicy Kokoszyce sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, działać zgodnie z prawem, troszczyć się o sprawy mieszkańców Dzielnicy,  dla dobra i pomyślności
Dzielnicy Kokoszyce oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

§ 41. 

1. Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje w przypadku:

1) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o prawie wybieralności do Rady,

2) śmierci,

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

4) utraty prawa wybieralności do Rady,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) niezłożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu Rady na którym jest obecny,

7) braku uczestnictwa w pracach Rady przez kolejne 12 miesięcy – na wniosek 1/4 Radnych.

2. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w drodze uchwały niezwłocznie.

3. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 2,  jest  równoznaczne  z wygaśnięciem  mandatu  Radnego
w ostatnim  dniu  kalendarzowym  miesiąca,  w którym  Przewodniczący  Rady  otrzymał  informacje  o zaistnieniu
przyczyny wygaśnięcia.

4. O wygaśnięciu mandatu radnego Przewodniczący Zarządu powiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Prezydenta Miasta w sposób określony w § 17 ust. 1 oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu.

6. Wybory uzupełniające przeprowadza Zarząd.

7. Tryb określony w § 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 stosuje się odpowiednio, z tym, że:

1) zadania Komisji Wyborczej wykonuje Zarząd,

2) kandydatów do Rady zgłasza się na Zebraniu,

3) lista kandydatów nie może zawierać więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia,

4) do listy kandydatów nie dołącza się podpisów mieszkańców,

5) w przypadku braku zgłoszonych kandydatów wygasłe mandaty zostają nieobsadzone.

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów, skład Rady obniżył się poniżej 2/3 Przewodniczący Rady zwołuje
Zebranie w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia ostatniego mandatu.

9. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:

1) podziału lub połączenia jednostek pomocniczych,

2) rozwiązania Rady.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 42. 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Statutu
Miasta,  uchwały  Rady  Miejskiej  i zarządzenia  Prezydenta  Miasta  związane  z funkcjonowaniem  jednostek
pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana Statutu następuje w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisła-
wia Śląskiego Kokoszyce

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Art. 35 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, że Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: nazwę i ob-
szar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, organizację i zadania orga-
nów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Art. 48 tej Ustawy podaje natomiast, że Statut ustala zakres w jakim jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a także ustala zakres czynności dokonywa-
nych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r.
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic została utworzona m.in. Dzielnica Koko-
szyce.

W związku z powyższym niniejsza uchwała uchwala Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Koko-
szyce. Statut spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie i zgodnie z zapisem art. 35 ustawy określając
zasady funkcjonowania jednostki pomocniczej tak, aby uwzględniały specyfikę sytuacji w Mieście Wodzisła-
wiu Śląskim, zachowując jednocześnie wszystko, co jest wymagane prawem.

Nazwa i obszar Dzielnicy zgodnie z § 8 i § 9 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tekst jednolity Uchwała
Nr  XVII/160/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  29 stycznia  2004 roku)  zostały  określone
w uchwale, na mocy której została utworzona Dzielnica.

Statut w Rozdziale III określa cel działania Dzielnicy i zakres zadań Dzielnicy. Został on określony na pod-
stawie wieloletniej praktyki dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych w Wodzisławiu Śląskim oraz
rozwiązań  przyjętych  w innych  miastach  w których  funkcjonują  jednostki  pomocnicze.  Wszystkie  zadania
mieszczą się w katalogu zadań własnych Miasta.

Rozdział  IV  opisuje  organizację  i zadania  organów Dzielnicy.  Zgodnie  z art. 37 ust. 1 i 2  Ustawy  z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy Dzielnicy dzielą się na uchwałodawczy (Rada) i wykonawczy
(Zarząd).  Rada  liczby  15 członków tak,  jak  to  określa  art. 17 Ustawy.  Do  kompetencji  Rady  należy  m.in.
uchwalanie rocznych planów działalności i planów rzeczowo-finansowych. Na czele Rady stoi Przewodniczący,
który organizuje jej prace. Zarząd przygotowuje oraz wykonuje uchwały Rady, a także występuje w imieniu
Dzielnicy w sprawach bieżących. Na czele zarządu stoi Przewodniczący, który kieruje jego pracami. Zostaje
wypełniony tym samym wymóg określony w art. 37, ust. 2, zdanie drugie. Zdecydowano się na ograniczenie
możliwości członkostwa w Zarządzie osobom, które są jednocześnie członkami organu stanowiącego lub wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego, są zatrudnione w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego albo
są kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta.

W Rozdziale V zawarto przepisy obligujące Organy Dzielnicy do współpracy z mieszkańcami, co pozwala
realizować zadania Dzielnicy określone w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu. Szczególną formą współpracy jest po-
wszechnie spotykana organizacja Zebrań mieszkańców.

Statut określa także w Rozdziale VI zasady na jakich ma przebiegać współpraca pomiędzy Organami Miasta
i Organami Dzielnicy. Wymienione rozwiązania mają usprawnić współpracę oraz ułatwić Dzielnicy realizację
jej celu działania.

Rozdział VII reguluje zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania oraz rozporządza-
nia dochodami z tego źródła w taki sposób, aby zapewnić rozsądne zarządzanie nimi.

Rozdział VIII określa zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jed-
nostki pomocniczej. Kontrolę sprawuje Rada Miejska, a w szczególności obowiązki te wypełnia Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Rada Miejska orzeka także o nieważności uchwały Rady lub postanowienia Zarządu.

W Statucie opisane są również zasady i tryb wyborów organu stanowiącego Dzielnicy. Czynne i bierne pra-
wo wyborcze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy, co jest
tożsame z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy dla  wyborów do rad
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gmin. Także przepisy dotyczące Komisji wyborczej i trybu zgłaszania kandydatów zostały określone na wzór
zasad wyborów do rad gmin. Rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość wyborów i zachęcić do uczest-
nictwa w nich większą ilość mieszkańców. Przyjęto także sposób uzupełniania składu Rady poprzez wybór na
zebraniu mieszkańców, aby zapewnić stabilność działania Organów Dzielnicy i ograniczyć koszty związane
z organizacją wyborów uzupełniających.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia  27 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Nowe Miasto

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 7,  art. 35 ust. 1 i 3,  art. 40 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.U.  2020 poz. 713)  oraz  art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca  2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1461)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Nowe Miasto, którego treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXIII/234/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  26 sierpnia  2004 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Nowe Miasto.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.

STATUT DZIELNICY NOWE MIASTO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Niniejszy statut określa w szczególności:

1) nazwę i obszar Dzielnicy,

2) zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez gminę oraz sposób ich realizacji,

3) organizację i zadania organów Dzielnicy,

4) zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy,

6) zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie.

§ 2. 

Użyte w Statucie Dzielnicy Nowe Miasto określenia oznaczają:

1) Miasto - Miasto Wodzisław Śląski,

2) Rada Miejska - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,

3) Prezydent Miasta - Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

4) Organy Miasta - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

5) Urząd Miasta – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

6) Dzielnica – jednostkę pomocniczą – Dzielnicę Nowe Miasto,

7) Rada - Radę Dzielnicy Nowe Miasto,

8) Zarząd - Zarząd Dzielnicy Nowe Miasto,

9) Organy Dzielnicy - Radę Dzielnicy Nowe Miasto, Zarząd Dzielnicy Nowe Miasto,

10) Przewodniczący Rady - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto,

11) Wiceprzewodniczący Rady - Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto,

12) Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto,

13) Wiceprzewodniczący Zarządu - Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto,

14) Sekretarz – Sekretarza Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto,

15) Radny - Radnego Dzielnicy Nowe Miasto,

16) Zebranie – Zebranie mieszkańców Dzielnicy Nowe Miasto

17) Komisja Wyborcza - Komisję Wyborczą Dzielnicy Nowe Miasto,

18) Statut - Statut Dzielnicy Nowe Miasto,

19) Ustawa - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713).
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Rozdział 2.
Nazwa i Obszar Dzielnicy

§ 3. 

1. Dzielnica  jest  jednostką  pomocniczą  Miasta  w rozumieniu  przepisów Ustawy  ustanowioną  uchwałą  Nr
XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia miejskich
jednostek pomocniczych – dzielnic.

2. Obszar Dzielnicy określa załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Zakres zadań przekazanych Dzielnicy przez Miasto oraz sposób ich realizacji

§ 4. 

1. Celem działania  Dzielnicy  jest  tworzenie  warunków dla  pełnego uczestnictwa jej  mieszkańców w życiu
wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zakresu zadań dzielnic należą zadania publiczne służące realizacji celu działania Dzielnicy, w tym:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie  mieszkańcom  Dzielnicy  udziału  w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem  i rozwojem
Dzielnicy,

3) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju Dzielnicy oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców,

4) inicjowanie i  wspieranie działań  aktywizujących  i integrujących  mieszkańców  Dzielnicy oraz
wspólnych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności za dobro wspólne,

6) rozwijanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Dzielnicy.

3. Dzielnica realizuje także zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

4. Dzielnica realizuje zadania poprzez:

1) współpracę:

a) z Radnymi Rady Miejskiej wybranymi z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy,

b) z  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi i  oświatowymi  w zakresie  ich  działań  na  rzecz  mieszkańców
Dzielnicy,

c) z  Policją, Strażą  Miejską, Strażą  Pożarną  oraz  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi w
sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) z instytucjami i organizacjami, które swoim zakresem działania obejmują obszar Dzielnicy lub działają na
rzecz mieszkańców Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy.

2) wnioskowanie oraz wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Dzielnicy,

3) realizację zadań służących rozwojowi Dzielnicy,

4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Dzielnicy,

5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Dzielnicy.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania Organów Dzielnicy

§ 5. 

1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.

2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.
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§ 6. 

1. Działalność Organów Dzielnicy jest jawna.

2. Jawność  działania  Organów  Dzielnicy  obejmuje  w szczególności  prawo  mieszkańców  do  informacji
o działalności  Organów  Dzielnicy,  wstępu  na  posiedzenia  Organów  Dzielnicy,  a także  dostęp  do  uchwał
i protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

3. Protokoły  i uchwały  Organów  Dzielnicy  udostępniane  są  mieszkańcom  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
w godzinach dyżurów Radnych.

§ 7. 

1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

§ 8. 

1. Do kompetencji Rady należy:

1) wybór  i odwoływanie  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczącego  Rady,  Przewodniczącego  Zarządu,
Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza oraz członków Zarządu,

2) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych zespołów Rady,

3) uchwalanie rocznych planów działalności,

4) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych Dzielnicy,

5) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań priorytetowych dla Dzielnicy na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

2. Rada może upoważnić Zarząd do dokonywania w określonym zakresie zmian w uchwałach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3) i 4).

§ 9. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Rady  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady może nastąpić w tym samym trybie co jego wybór na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

4. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  następuje  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  w tym  samym
trybie co jego wybór.

5. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Rady  lub  Wiceprzewodniczącego  Rady  jej
przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

6. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

7. W  przypadku  odwołania  lub  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady,  Rada  dokonuje  wyboru  nowego
Przewodniczącego Rady w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji. Do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Radny najstarszy wiekiem.

8. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest najpóźniej
w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę.

§ 10. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1) organizowanie pracy Rady,

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 4



2) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

4) przewodniczenie Zebraniom.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 11. 

1. Rada wybiera Zarząd. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z:

1) członkostwem w organie stanowiącym lub wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

2) zatrudnieniem w Urzędzie Miasta,

3) funkcją kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 członków.

3. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu.

4. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, ulega rozwiązaniu.

5. Rozwiązanie  Rady  stwierdza  Rada  Miejska  uchwałą  podjętą  na  najbliższej  sesji  zwołanej  po  upływie
terminu określonego w ust 4.

§ 12. 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i ich realizacja,

4) przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych i określanie sposobu ich realizacji,

5) opiniowanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  w zakresie  w jakim  nie jest  to  sprzeczne  z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi:

a) potrzeb Dzielnicy przekraczających możliwości Organów Dzielnicy,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  oraz projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,

c) przebiegu  linii  komunikacyjnych,  lokalizacji  przystanków  i rozkładów  jazdy  miejskiego  transportu
zbiorowego,

d) funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych,

e) zmian w obwodach placówek oświatowych,

f) nadania lub zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu znajdującymi się na terenie Dzielnicy,

g) gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

h) lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

i) pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych,

j) utrzymania czystości i porządku,

k) innych spraw istotnych dla Dzielnicy.

7) zbieranie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz ich przekazywanie do właściwych organów,

8) występowanie  z inicjatywą  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  oraz  udział  w ich
przeprowadzaniu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej,
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9) uczestniczenie w komisjach odbiorów robót  należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Dzielnicy,

10) uczestniczenie  w wizjach  lokalowych  w zakresie  lokali  mieszkalnych  będących  w zasobach  Miasta
zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy,

11) powiadamianie mieszkańców Dzielnicy o posiedzeniach Organów Dzielnicy oraz Zebraniach,

12) informowanie mieszkańców Dzielnicy o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy.

§ 13. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady
w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  może  nastąpić  w tym samym trybie  co  jego  wybór  na  pisemny
wniosek:

1) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

2) Przewodniczącego Rady,

3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny
wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  następuje  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu w tym samym trybie co ich wybór.

6. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu,  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,
Sekretarza lub członka Zarządu jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

7. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

8. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego  rezygnacja  z pełnienia  funkcji  jest  równoznaczna
z odwołaniem lub rezygnacją całego Zarządu.

9. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu
1 miesiąca  od  dnia  odwołania  lub  od  dnia  przyjęcia  rezygnacji.  W przypadku  niedokonania  wyboru  nowego
Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji, przepis § 11 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

10. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza lub członka Zarządu, Przewodniczący
Zarządu zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę
na członka Zarządu.

11. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 14. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) podpisywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu Dzielnicy,

3) organizowanie pracy Zarządu,

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

5) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
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6) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę,

7) koordynowanie dyżurów Radnych,

8) organizowanie współpracy z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1),

9) uczestniczenie w posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Zarządów Dzielnic,

10) przedstawianie na posiedzeniach Rady sprawozdania z prac Zarządu,

11) Przedstawiania na Zebraniach sprawozdania z prac Organów Dzielnicy.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 15. 

1. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji Organów Dzielnicy,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

2. W  razie  nieobecności  Sekretarza  jego  obowiązki  wykonuje  członek  Zarządu  wyznaczony  przez
Przewodniczącego Zarządu.

§ 16. 

1. Rada  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  w drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jej
kompetencji.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 17. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  Radnych  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną,
najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Materiały związane z przedmiotem posiedzenia w tym w szczególności projekt porządku obrad oraz projekty
uchwał przesyła się Radnym pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niewyrażenia  zgody przez Radnego na przesyłanie  materiałów związanych z przedmiotem
posiedzenia pocztą elektroniczną, Radny odbiera je w siedzibie Organów Dzielnicy.

4. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  także,  w sposób  określony  w ust. 1,
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej wybranych z okręgu wyborczego obejmującego
obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym bez prawa głosowania.

5. O terminie i miejscu posiedzenia  Rady powiadamia się mieszkańców Dzielnicy co najmniej  5 dni  przed
terminem posiedzenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania, na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej  połowy składu,  jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. Przewodniczący
Rady informuje Radnych o utracie kworum.

3. Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  zabrać  głos  w każdej  sprawie  stanowiącej  przedmiot
posiedzenia. Przewodniczący Rady może udzielić głosu każdej osobie uczestniczącej w posiedzeniu.
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4. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.

5. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady  może  nakazać  opuszczenie  sali  tym  osobom  spośród
publiczności,  które  swoim zachowaniem lub  wystąpieniami  zakłócają  porządek  obrad  bądź  naruszają  powagę
posiedzenia.

6. W  czasie  dyskusji  Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  składać  wnioski.  Złożone  wnioski
Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

7. Wnioski, które zostały przyjęte większością głosów traktuje się jak wnioski, o których mowa w § 12 pkt 6).

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

10. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

§ 19. 

1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jego
kompetencji.

2. Uchwałom Zarządu nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 20. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  członków  zarządu  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. W  sposób  określony  w ust. 1 o terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  także
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Przepisy § 18 ust. 1 do 5 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwały Zarządu podpisuje  Przewodniczący Zarządu,  a w razie  jego nieobecności  Wiceprzewodniczący
Zarządu.

5. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

6. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 21. 

1. Z posiedzeń Organów Dzielnicy sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący posiedzenie.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim
osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji, teksty uchwalonych wniosków oraz wyniki przeprowadzonych
głosowań. Przebieg dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie najistotniejszych myśli osób zabierających głos.

3. Sekretarz  udostępnia  protokół  do  wglądu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy  w terminie  7 dni  od  dnia
posiedzenia.

4. W trakcie posiedzenia lub nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia protokołu Radni mogą wnioskować
o poprawki  lub  uzupełnienia  do  protokołu,  przy  czym  o ich  uwzględnieniu  rozstrzyga  odpowiednio
Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu po wysłuchaniu Sekretarza.

5. Jeżeli  wniosek  wskazany  w ust. 4 nie zostanie  uwzględniony,  protokół  przyjmuje  się  na  najbliższym
posiedzeniu Organu Dzielnicy, którego dotyczy.

6. W przypadku niewniesienia wniosku w terminie określonym w ust. 4 lub uwzględnienia wniosków, protokół
uważa się za przyjęty.

7. Kopie  protokołów  Sekretarz  przekazuje  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w terminie  7 dni  od  dnia
przyjęcia.
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8. Kopie protokołów podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

§ 22. 

Członkowie Organów Dzielnicy swoje funkcje pełnią społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b Ustawy.

§ 23. 

1. Rada  może  powoływać  stałe  lub  doraźne  zespoły  problemowe  określając  ich  zakres  działania  i skład
osobowy.

2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić mieszkańcy Dzielnicy niebędący Radnymi.

3. Członkowie  zespołu  wybierają  Przewodniczącego  Zespołu  ze  swego  grona.  Przewodniczący  Zespołu
organizuje prace zespołu i składa sprawozdanie z prac zespołu Przewodniczącemu Zarządu.

Rozdział 5.
Współdziałanie z mieszkańcami

§ 24. 

1. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Rady zwołuje Zebranie.

2. Na  Zebraniu  Przewodniczący  Zarządu  składa  sprawozdanie  z działalności  Organów  Dzielnicy  w roku
ubiegłym.

3. W Zebraniu uczestniczy Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

4. O  terminie  i miejscu  Zebrania  powiadamia  się  mieszkańców  Dzielnicy  w sposób  określony  w §
17 ust. 5 oraz:

1) przekazując informację  zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się  na obszarze
Dzielnicy,

2) przekazując informację zarządcom jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych mających
siedzibę na obszarze Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwołuje dodatkowe Zebranie w sprawach istotnych
dla Dzielnicy na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) grupy co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy,

4) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 25. 

1. Radni  organizują  swoje  dyżury  w siedzibie  Organów  Dzielnicy.  O terminach  dyżurów  powiadamia  się
mieszkańców Dzielnicy poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sprawy dotyczące działania Organów Dzielnicy oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie
dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział 6.
Współdziałanie z Organami Miasta

§ 26. 

1. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy warunki dla ich działania, obsługę finansową oraz pomoc
merytoryczną.  W szczególności  Prezydent  Miasta  zapewnia  dostęp  do  lokalu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
i udostępnia  Organom  Dzielnicy  w lokalu  komputer,  sprzęt  drukujący,  aparat  telefoniczny  i miejsce  na
przechowywanie dokumentów.
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2. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy możliwość korzystania z porad komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta w zakresie spraw formalno-prawnych oraz innych spraw dotyczących realizacji ich zadań.

3. Informację  o działaniach  podjętych  w związku  z realizacją  wniosków,  o których  mowa  w §  12 pkt 6)
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta przedstawia na najbliższym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw jednostek pomocniczych.

4. Prezydent  Miasta  informuje  Przewodniczącego  Zarządu  o terminach  rozpoczęcia  i zakończenia  prac
inwestycyjno-remontowych  prowadzonych  na  terenie  dzielnicy  przez  Miasto  oraz  o organizowanych  wizjach
lokalnych na terenie Dzielnicy.

§ 27. 

1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przyjmuje  uwagi  i wnioski  Organów  Dzielnicy  dotyczące  ich
funkcjonowania  i współpracy  z Urzędem  Miasta  i miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  przekazuje  je
zależnie od kompetencji właściwym Organom Miasta.

2. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  właściwej  współpracy  pomiędzy  Organami  Miasta,
a Organami Dzielnicy organizuje co najmniej raz na kwartał posiedzenia Konwentu Przewodniczących Zarządów
Dzielnic. Na posiedzeniu konwentu omawia się bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Dzielnic.

3. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  możliwości  wykonania  zadań  o których  mowa  w §
12 pkt 5) przekazuje Zarządowi niezwłocznie otrzymane projekty uchwał.

4. Opinie, o których mowa w § 12 pkt 5), Zarząd wydaje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Rozdział 7.
Zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania

§ 28. 

1. Majątkiem Dzielnicy  są  składniki  mienia  przekazane  Dzielnicy  w celu  wykonywania  zadań statutowych
bądź nabyte ze środków Dzielnicy.

2. Składniki  mienia,  o których  mowa  w ust. 1,  Prezydent  Miasta  przekazuje  Dzielnicy  protokolarnie.
Przejmującym składniki mienia na rzecz Dzielnicy jest Przewodniczący Zarządu.

3. Dzielnica może samodzielnie wykorzystywać przekazane składniki  mienia zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w celu wykonywania zadań statutowych. Przekazanym mieniem zarządza Zarząd Dzielnicy.

4. Radni są odpowiedzialni za zachowanie szczególnej staranności przy korzystaniu z majątku Dzielnicy.

5. Zarząd jest  zobowiązany do przeprowadzania  raz w roku,  najdalej  do dnia  31 stycznia  roku następnego,
kontroli  stanu  ilościowo-rzeczowego  składników  przekazanego  mienia  będących  w jego  dyspozycji.
Przewodniczący Zarządu przekazuje Prezydentowi Miasta wynik tej kontroli w terminie 14 dni od jej zakończenia.

6. Dochody uzyskane ze składników mienia przekazanych Dzielnicy są przekazywane do budżetu Miasta.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Organów Miasta nad działalnością Organów Dzielnicy

§ 29. 

1. Kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej.

2. Kontrola  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  sprawowana  jest  w zakresie  legalności,  gospodarności,
rzetelności,  celowości  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem faktycznym poprzez  przeprowadzanie  kontroli
kompleksowych, problemowych i sprawdzających.

3. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej może:

1) dokonywać oceny sprawozdań z działalności Organów Dzielnicy,

2) dokonywać oceny bieżącej działalności Organów Dzielnicy,

3) dokonywać oceny wykorzystania składników mienia przekazanych Dzielnicy.
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4. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej
sprawozdanie z działalności Organów Dzielnicy w roku ubiegłym.

5. W razie stwierdzenia długotrwałego zaniedbywania obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej może złożyć do Rady wniosek o jego odwołanie.

§ 30. 

1. Uchwały Rady lub Zarządu sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały Rady lub Zarządu, w całości lub w części orzeka Rada Miejska po uzyskaniu opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Organy Dzielnicy, Rada Miejska na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

Rozdział 9.
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy

§ 31. 

1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne  i bierne  prawo  wyborcze  ma  obywatel  polski  oraz  obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący
obywatelem  polskim,  który  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończy  18 lat,  oraz  stale  zamieszkuje  na  obszarze
Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od
pracy, przypadający między 60, a 90 dniem od dnia podjęcia uchwały. Uchwała określa w szczególności:

1) godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

2) daty czynności wyborczych wynikające z niniejszego Statutu,

3) termin oraz miejsce zgłaszania kandydatur na członków Komisji Wyborczej, z tym, że termin nie może być
krótszy niż 7 dni,

4) wzory:

a) pieczęci Komisji Wyborczej,

b) zgłoszenia kandydatury na członka Komisji Wyborczej,

c) zgłoszenia listy kandydatów na Radnych,

d) oświadczenia o prawie wybieralności i zgodzie na kandydowanie,

e) listy poparcia listy kandydatów na Radnych,

f) protokołu rejestracji listy kandydatów na Radnych,

g) zgłoszenia męża zaufania,

h) zaświadczeń dla mężów zaufania,

i) listy głosujących,

j) kart do głosowania,

k) protokołu głosowania,

l) zaświadczenia o wyborze.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta.

6. Dzielnica stanowi jeden okręg wyborczy.
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§ 32. 

1. Prezydent Miasta nie później niż 35 dni przed dniem wyborów powołuje Komisję Wyborczą.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Radny Rady Miejskiej nie będący mieszkańcem Dzielnicy wybrany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) 4 osoby wybrane przez losowanie spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Radny Rady Miejskiej o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej organizuje jej prace.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami na Radnych.

5. Członkom Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta.

§ 33. 

1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) organizowanie wyborów do Rady,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,

3) rejestracja kandydatów na Radnych,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej,

6) przekazanie wyników wyborów wraz z dokumentacją z głosowania Prezydentowi Miasta.

§ 34. 

1. Od momentu rejestracji kandydaci mogą prowadzić agitację wyborczą.

2. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

1) w siedzibie Organów Dzielnicy,

2) w  miejscach  określonych  w art. 108 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  -  Kodeks  wyborczy  (t.j.  Dz.U.
2019 poz. 684 z późniejszymi zmianami)

3. Prezydent  Miasta  zapewnia  w miejskiej  gazecie  społeczno-kulturalnej,  w mediach  lokalnych  oraz  na
miejskich słupach ogłoszeniowych informacje o zarządzonych wyborach, pozwalające skutecznie poinformować
mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

§ 35. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Radnych przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze.

2. Kandydatów na Radnych zgłasza się pomiędzy 30, a 15 dniem przed dniem wyborów w czasie dyżurów
pełnionych przez członków Komisji Wyborczej w siedzibie Organów Dzielnicy.

3. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie
jednego kandydata.

4. Lista kandydatów nie może zawierać więcej niż 10 kandydatów.

5. Lista kandydatów posiada nazwę odróżniającą ją od innych list kandydatów.

6. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.

7. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek (lata ukończone na dzień wyborów),
numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania.

8. Do  zgłoszonej  listy  kandydatów  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie  każdego  z nich  o prawie
wybieralności i zgodzie na kandydowanie.

9. Każda zgłaszana lista kandydatów musi być poparta podpisami:
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1) w przypadku listy zawierającej jednego kandydata – co najmniej 10 wyborców,

2) w przypadku listy zawierającej od dwóch do pięciu kandydatów – co najmniej 30 wyborców,

3) w przypadku listy zawierającej więcej niż pięciu kandydatów – co najmniej 50 wyborców.

10. Jeżeli  zgłoszona  lista  kandydatów  wykazuje  wady,  Komisja  Wyborcza  wzywa  zgłaszających  do  ich
usunięcia  w ciągu 3 dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie zostaną  w terminie  usunięte,  Komisja  Wyborcza  stwierdza
nieważność zgłoszonej listy kandydatów.

§ 36. 

1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równej liczbie mandatów, wyborów nie przeprowadza się.
Komisja Wyborcza w takim przypadku stwierdza wybór zgłoszonych kandydatów na Radnych.

2. Jeżeli  w przewidywanym terminie zostanie  zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów,
termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 7 dni, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców
Dzielnicy i Prezydenta Miasta.

3. Jeżeli  pomimo  przedłużenia  terminu  nie zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów  -  wyborów
nie przeprowadza  się,  o czym  Komisja  Wyborcza  powiadamia  mieszkańców i Prezydenta  Miasta.  Wybory  do
Rady, w takim przypadku, zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu inicjatywy mieszkańców, popartej przez co
najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 37. 

1. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może wyznaczyć męża zaufania uprawnionego do obserwowania prac
Komisji Wyborczej. Mężem zaufania nie może być kandydat na Radnego.

2. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może zgłosić jednego męża zaufania.

3. Mąż  zaufania  reprezentuje  interesy  swoich  kandydatów  w szczególności  w czasie  głosowania,  przy
obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników głosowania przez obwodową komisję. Mąż zaufania pełni funkcję
obserwatora.

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności
w czasie wykonywania czynności przez Komisję Wyborczą.

§ 38. 

1. Głosowanie przeprowadza się w siedzibie Organów Dzielnicy.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego
przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.

3. Wyborca  otrzymuje  kartę  do  głosowania  po  uprzednim sprawdzeniu  przez  członka  Komisji  Wyborczej
dokumentu  tożsamości  i potwierdzeniu  udziału  w głosowaniu  poprzez  wpisanie  na  liście  głosujących  imienia
i nazwiska, wieku (lata ukończone na dzień wyborów), numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca zamieszkania oraz
złożenie na niej podpisu.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na Radnych zarejestrowane w okręgu wyborczym
w kolejności ich zgłoszenia.

5. Karta  do  głosowania  winna  zawierać  zwięzłą  informację  o sposobie  głosowania  i skutkach  wadliwego
wypełnienia karty.

6. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Komisji Wyborczej.

7. Wyborca  głosuje  na  kandydatów  przez  postawienie  znaku  "X"  w kratce  z lewej  strony  obok  nazwisk
kandydatów, na których głosuje.

§ 39. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
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3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia lub nie  postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosów

6. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach
liczby mandatów.

7. W przypadku osiągnięcia  przez  dwóch lub więcej  kandydatów równej  liczby głosów,  sytuującej  ich  na
ostatnim miejscu mandatowym, za wybranego uznaje się kandydata znajdującego się na liście kandydatów, która
uzyskała większą liczbę głosów.

8. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów, o których mowa w ust. 7 znajduje się na tej samej liście
kandydatów, za wybranego uznaje się kandydata, który umieszczony jest na liście w pierwszej kolejności.

9. W przypadku gdy listy kandydatów, o których mowa w ust. 7 uzyskały taką samą liczbę głosów, o uzyskaniu
mandatu  rozstrzyga  losowanie  przeprowadzone  przez  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w obecności
członków Komisji Wyborczej i mężów zaufania. Przebieg losowania opisuje się w protokole.

10. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zawierający, w szczególności:

1) liczbę uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów,

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona wybranych radnych.

11. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie Organów
Dzielnicy, a drugi przekazuje Prezydentowi Miasta.

12. Dokumenty  związane  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  wyborów  do  Rady  przechowuje  się
w Urzędzie Miasta.

§ 40. 

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej udokumentowany pisemny
protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty  wyborców rozpatruje  Komisja  Wyborcza  w terminie  14 dni  od  dnia  wyborów,  na  posiedzeniu
jawnym. O terminie i miejscu rozpatrzenia protestu Komisja Wyborcza informuje przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie Organów Dzielnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji, wnoszącemu protest przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rady Miejskiej,
która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 15 dni od daty wniesienia odwołania.

4. W  razie  braku  protestów  przeciwko  ważności  wyborów  na  terenie  Dzielnicy,  a także  po  rozpatrzeniu
protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy.

5. W terminie  15 dni  od dnia  stwierdzenia  ważności  wyborów na  terenie  Dzielnicy  Przewodniczący Rady
Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

6. Do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  posiedzenie  prowadzi  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub
wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej.
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7. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  Radni  składają  na  ręce  prowadzącego  posiedzenie
ślubowanie o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Dzielnicy Nowe Miasto sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, działać zgodnie z prawem, troszczyć się o sprawy mieszkańców Dzielnicy,  dla dobra i pomyślności
Dzielnicy Nowe Miasto oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

§ 41. 

1. Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje w przypadku:

1) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o prawie wybieralności do Rady,

2) śmierci,

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

4) utraty prawa wybieralności do Rady,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) niezłożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu Rady na którym jest obecny,

7) braku uczestnictwa w pracach Rady przez kolejne 12 miesięcy – na wniosek 1/4 Radnych.

2. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w drodze uchwały niezwłocznie.

3. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 2,  jest  równoznaczne  z wygaśnięciem  mandatu  Radnego
w ostatnim  dniu  kalendarzowym  miesiąca,  w którym  Przewodniczący  Rady  otrzymał  informacje  o zaistnieniu
przyczyny wygaśnięcia.

4. O wygaśnięciu mandatu radnego Przewodniczący Zarządu powiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Prezydenta Miasta w sposób określony w § 17 ust. 1 oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu.

6. Wybory uzupełniające przeprowadza Zarząd.

7. Tryb określony w § 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 stosuje się odpowiednio, z tym, że:

1) zadania Komisji Wyborczej wykonuje Zarząd,

2) kandydatów do Rady zgłasza się na Zebraniu,

3) lista kandydatów nie może zawierać więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia,

4) do listy kandydatów nie dołącza się podpisów mieszkańców,

5) w przypadku braku zgłoszonych kandydatów wygasłe mandaty zostają nieobsadzone.

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów, skład Rady obniżył się poniżej 2/3 Przewodniczący Rady zwołuje
Zebranie w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia ostatniego mandatu.

9. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:

1) podziału lub połączenia jednostek pomocniczych,

2) rozwiązania Rady.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 42. 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Statutu
Miasta,  uchwały  Rady  Miejskiej  i zarządzenia  Prezydenta  Miasta  związane  z funkcjonowaniem  jednostek
pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana Statutu następuje w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisła-
wia Śląskiego Nowe Miasto

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Art. 35 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, że Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: nazwę i ob-
szar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, organizację i zadania orga-
nów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Art. 48 tej Ustawy podaje natomiast, że Statut ustala zakres w jakim jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a także ustala zakres czynności dokonywa-
nych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r.
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic została utworzona m.in. Dzielnica Nowe
Miasto.

W związku z powyższym niniejsza uchwała uchwala Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Nowe
Miasto. Statut spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie i zgodnie z zapisem art. 35 ustawy określając
zasady funkcjonowania jednostki pomocniczej tak, aby uwzględniały specyfikę sytuacji w Mieście Wodzisła-
wiu Śląskim, zachowując jednocześnie wszystko, co jest wymagane prawem.

Nazwa i obszar Dzielnicy zgodnie z § 8 i § 9 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tekst jednolity Uchwała
Nr  XVII/160/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  29 stycznia  2004 roku)  zostały  określone
w uchwale, na mocy której została utworzona Dzielnica.

Statut w Rozdziale III określa cel działania Dzielnicy i zakres zadań Dzielnicy. Został on określony na pod-
stawie wieloletniej praktyki dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych w Wodzisławiu Śląskim oraz
rozwiązań  przyjętych  w innych  miastach  w których  funkcjonują  jednostki  pomocnicze.  Wszystkie  zadania
mieszczą się w katalogu zadań własnych Miasta.

Rozdział  IV  opisuje  organizację  i zadania  organów Dzielnicy.  Zgodnie  z art. 37 ust. 1 i 2  Ustawy  z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy Dzielnicy dzielą się na uchwałodawczy (Rada) i wykonawczy
(Zarząd).  Rada  liczby  15 członków tak,  jak  to  określa  art. 17 Ustawy.  Do  kompetencji  Rady  należy  m.in.
uchwalanie rocznych planów działalności i planów rzeczowo-finansowych. Na czele Rady stoi Przewodniczący,
który organizuje jej prace. Zarząd przygotowuje oraz wykonuje uchwały Rady, a także występuje w imieniu
Dzielnicy w sprawach bieżących. Na czele zarządu stoi Przewodniczący, który kieruje jego pracami. Zostaje
wypełniony tym samym wymóg określony w art. 37, ust. 2, zdanie drugie. Zdecydowano się na ograniczenie
możliwości członkostwa w Zarządzie osobom, które są jednocześnie członkami organu stanowiącego lub wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego, są zatrudnione w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego albo
są kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta.

W Rozdziale V zawarto przepisy obligujące Organy Dzielnicy do współpracy z mieszkańcami, co pozwala
realizować zadania Dzielnicy określone w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu. Szczególną formą współpracy jest po-
wszechnie spotykana organizacja Zebrań mieszkańców.

Statut określa także w Rozdziale VI zasady na jakich ma przebiegać współpraca pomiędzy Organami Miasta
i Organami Dzielnicy. Wymienione rozwiązania mają usprawnić współpracę oraz ułatwić Dzielnicy realizację
jej celu działania.

Rozdział VII reguluje zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania oraz rozporządza-
nia dochodami z tego źródła w taki sposób, aby zapewnić rozsądne zarządzanie nimi.

Rozdział VIII określa zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jed-
nostki pomocniczej. Kontrolę sprawuje Rada Miejska, a w szczególności obowiązki te wypełnia Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Rada Miejska orzeka także o nieważności uchwały Rady lub postanowienia Zarządu.

W Statucie opisane są również zasady i tryb wyborów organu stanowiącego Dzielnicy. Czynne i bierne pra-
wo wyborcze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy, co jest
tożsame z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy dla  wyborów do rad
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gmin. Także przepisy dotyczące Komisji wyborczej i trybu zgłaszania kandydatów zostały określone na wzór
zasad wyborów do rad gmin. Rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość wyborów i zachęcić do uczest-
nictwa w nich większą ilość mieszkańców. Przyjęto także sposób uzupełniania składu Rady poprzez wybór na
zebraniu mieszkańców, aby zapewnić stabilność działania Organów Dzielnicy i ograniczyć koszty związane
z organizacją wyborów uzupełniających.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia  27 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Trzy Wzgórza

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 7,  art. 35 ust. 1 i 3,  art. 40 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.U.  2020 poz. 713)  oraz  art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca  2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1461)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Trzy Wzgórza, którego treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXIII/235/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  26 sierpnia  2004 r.
w sprawie:  uchwalenia  Statutu  Dzielnicy  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  –  Osiedle  XXX-lecia  PRL-Piastów-
Dąbrówki.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.

STATUT DZIELNICY TRZY WZGÓRZA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Niniejszy statut określa w szczególności:

1) nazwę i obszar Dzielnicy,

2) zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez gminę oraz sposób ich realizacji,

3) organizację i zadania organów Dzielnicy,

4) zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy,

6) zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie.

§ 2. 

Użyte w Statucie Dzielnicy Trzy Wzgórza określenia oznaczają:

1) Miasto - Miasto Wodzisław Śląski,

2) Rada Miejska - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,

3) Prezydent Miasta - Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

4) Organy Miasta - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

5) Urząd Miasta – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

6) Dzielnica – jednostkę pomocniczą – Dzielnicę Trzy Wzgórza,

7) Rada - Radę Dzielnicy Trzy Wzgórza,

8) Zarząd - Zarząd Dzielnicy Trzy Wzgórza,

9) Organy Dzielnicy - Radę Dzielnicy Trzy Wzgórza, Zarząd Dzielnicy Trzy Wzgórza,

10) Przewodniczący Rady - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Trzy Wzgórza,

11) Wiceprzewodniczący Rady - Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Trzy Wzgórza,

12) Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Trzy Wzgórza,

13) Wiceprzewodniczący Zarządu - Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Trzy Wzgórza,

14) Sekretarz – Sekretarza Zarządu Dzielnicy Trzy Wzgórza,

15) Radny - Radnego Dzielnicy Trzy Wzgórza,

16) Zebranie – Zebranie mieszkańców Dzielnicy Trzy Wzgórza

17) Komisja Wyborcza - Komisję Wyborczą Dzielnicy Trzy Wzgórza,

18) Statut - Statut Dzielnicy Trzy Wzgórza,

19) Ustawa - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713).
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Rozdział 2.
Nazwa i Obszar Dzielnicy

§ 3. 

1. Dzielnica  jest  jednostką  pomocniczą  Miasta  w rozumieniu  przepisów Ustawy  ustanowioną  uchwałą  Nr
XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia miejskich
jednostek pomocniczych – dzielnic.

2. Obszar Dzielnicy określa załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Zakres zadań przekazanych Dzielnicy przez Miasto oraz sposób ich realizacji

§ 4. 

1. Celem działania  Dzielnicy  jest  tworzenie  warunków dla  pełnego uczestnictwa jej  mieszkańców w życiu
wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zakresu zadań dzielnic należą zadania publiczne służące realizacji celu działania Dzielnicy, w tym:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie  mieszkańcom  Dzielnicy  udziału  w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem  i rozwojem
Dzielnicy,

3) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju Dzielnicy oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców,

4) inicjowanie i  wspieranie działań  aktywizujących  i integrujących  mieszkańców  Dzielnicy oraz
wspólnych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności za dobro wspólne,

6) rozwijanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Dzielnicy.

3. Dzielnica realizuje także zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

4. Dzielnica realizuje zadania poprzez:

1) współpracę:

a) z Radnymi Rady Miejskiej wybranymi z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy,

b) z  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi i  oświatowymi  w zakresie  ich  działań  na  rzecz  mieszkańców
Dzielnicy,

c) z  Policją, Strażą  Miejską, Strażą  Pożarną  oraz  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi w
sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) z instytucjami i organizacjami, które swoim zakresem działania obejmują obszar Dzielnicy lub działają na
rzecz mieszkańców Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy.

2) wnioskowanie oraz wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Dzielnicy,

3) realizację zadań służących rozwojowi Dzielnicy,

4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Dzielnicy,

5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Dzielnicy.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania Organów Dzielnicy

§ 5. 

1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.

2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.
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§ 6. 

1. Działalność Organów Dzielnicy jest jawna.

2. Jawność  działania  Organów  Dzielnicy  obejmuje  w szczególności  prawo  mieszkańców  do  informacji
o działalności  Organów  Dzielnicy,  wstępu  na  posiedzenia  Organów  Dzielnicy,  a także  dostęp  do  uchwał
i protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

3. Protokoły  i uchwały  Organów  Dzielnicy  udostępniane  są  mieszkańcom  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
w godzinach dyżurów Radnych.

§ 7. 

1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

§ 8. 

1. Do kompetencji Rady należy:

1) wybór  i odwoływanie  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczącego  Rady,  Przewodniczącego  Zarządu,
Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza oraz członków Zarządu,

2) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych zespołów Rady,

3) uchwalanie rocznych planów działalności,

4) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych Dzielnicy,

5) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań priorytetowych dla Dzielnicy na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

2. Rada może upoważnić Zarząd do dokonywania w określonym zakresie zmian w uchwałach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3) i 4).

§ 9. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Rady  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady może nastąpić w tym samym trybie co jego wybór na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

4. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  następuje  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  w tym  samym
trybie co jego wybór.

5. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Rady  lub  Wiceprzewodniczącego  Rady  jej
przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

6. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

7. W  przypadku  odwołania  lub  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady,  Rada  dokonuje  wyboru  nowego
Przewodniczącego Rady w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji. Do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Radny najstarszy wiekiem.

8. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest najpóźniej
w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę.

§ 10. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1) organizowanie pracy Rady,
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2) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

4) przewodniczenie Zebraniom.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 11. 

1. Rada wybiera Zarząd. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z:

1) członkostwem w organie stanowiącym lub wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

2) zatrudnieniem w Urzędzie Miasta,

3) funkcją kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 członków.

3. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu.

4. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, ulega rozwiązaniu.

5. Rozwiązanie  Rady  stwierdza  Rada  Miejska  uchwałą  podjętą  na  najbliższej  sesji  zwołanej  po  upływie
terminu określonego w ust 4.

§ 12. 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i ich realizacja,

4) przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych i określanie sposobu ich realizacji,

5) opiniowanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  w zakresie  w jakim  nie jest  to  sprzeczne  z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi:

a) potrzeb Dzielnicy przekraczających możliwości Organów Dzielnicy,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  oraz projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,

c) przebiegu  linii  komunikacyjnych,  lokalizacji  przystanków  i rozkładów  jazdy  miejskiego  transportu
zbiorowego,

d) funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych,

e) zmian w obwodach placówek oświatowych,

f) nadania lub zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu znajdującymi się na terenie Dzielnicy,

g) gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

h) lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

i) pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych,

j) utrzymania czystości i porządku,

k) innych spraw istotnych dla Dzielnicy.

7) zbieranie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz ich przekazywanie do właściwych organów,

8) występowanie  z inicjatywą  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  oraz  udział  w ich
przeprowadzaniu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej,
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9) uczestniczenie w komisjach odbiorów robót  należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Dzielnicy,

10) uczestniczenie  w wizjach  lokalowych  w zakresie  lokali  mieszkalnych  będących  w zasobach  Miasta
zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy,

11) powiadamianie mieszkańców Dzielnicy o posiedzeniach Organów Dzielnicy oraz Zebraniach,

12) informowanie mieszkańców Dzielnicy o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy.

§ 13. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady
w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  może  nastąpić  w tym samym trybie  co  jego  wybór  na  pisemny
wniosek:

1) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

2) Przewodniczącego Rady,

3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny
wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  następuje  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu w tym samym trybie co ich wybór.

6. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu,  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,
Sekretarza lub członka Zarządu jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

7. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

8. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego  rezygnacja  z pełnienia  funkcji  jest  równoznaczna
z odwołaniem lub rezygnacją całego Zarządu.

9. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu
1 miesiąca  od  dnia  odwołania  lub  od  dnia  przyjęcia  rezygnacji.  W przypadku  niedokonania  wyboru  nowego
Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji, przepis § 11 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

10. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza lub członka Zarządu, Przewodniczący
Zarządu zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę
na członka Zarządu.

11. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 14. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) podpisywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu Dzielnicy,

3) organizowanie pracy Zarządu,

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

5) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
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6) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę,

7) koordynowanie dyżurów Radnych,

8) organizowanie współpracy z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1),

9) uczestniczenie w posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Zarządów Dzielnic,

10) przedstawianie na posiedzeniach Rady sprawozdania z prac Zarządu,

11) Przedstawiania na Zebraniach sprawozdania z prac Organów Dzielnicy.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 15. 

1. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji Organów Dzielnicy,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

2. W  razie  nieobecności  Sekretarza  jego  obowiązki  wykonuje  członek  Zarządu  wyznaczony  przez
Przewodniczącego Zarządu.

§ 16. 

1. Rada  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  w drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jej
kompetencji.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 17. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  Radnych  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną,
najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Materiały związane z przedmiotem posiedzenia w tym w szczególności projekt porządku obrad oraz projekty
uchwał przesyła się Radnym pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niewyrażenia  zgody przez Radnego na przesyłanie  materiałów związanych z przedmiotem
posiedzenia pocztą elektroniczną, Radny odbiera je w siedzibie Organów Dzielnicy.

4. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  także,  w sposób  określony  w ust. 1,
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej wybranych z okręgu wyborczego obejmującego
obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym bez prawa głosowania.

5. O terminie i miejscu posiedzenia  Rady powiadamia się mieszkańców Dzielnicy co najmniej  5 dni  przed
terminem posiedzenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania, na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej  połowy składu,  jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. Przewodniczący
Rady informuje Radnych o utracie kworum.

3. Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  zabrać  głos  w każdej  sprawie  stanowiącej  przedmiot
posiedzenia. Przewodniczący Rady może udzielić głosu każdej osobie uczestniczącej w posiedzeniu.
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4. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.

5. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady  może  nakazać  opuszczenie  sali  tym  osobom  spośród
publiczności,  które  swoim zachowaniem lub  wystąpieniami  zakłócają  porządek  obrad  bądź  naruszają  powagę
posiedzenia.

6. W  czasie  dyskusji  Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  składać  wnioski.  Złożone  wnioski
Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

7. Wnioski, które zostały przyjęte większością głosów traktuje się jak wnioski, o których mowa w § 12 pkt 6).

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

10. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

§ 19. 

1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jego
kompetencji.

2. Uchwałom Zarządu nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 20. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  członków  zarządu  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. W  sposób  określony  w ust. 1 o terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  także
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Przepisy § 18 ust. 1 do 5 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwały Zarządu podpisuje  Przewodniczący Zarządu,  a w razie  jego nieobecności  Wiceprzewodniczący
Zarządu.

5. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

6. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 21. 

1. Z posiedzeń Organów Dzielnicy sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący posiedzenie.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim
osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji, teksty uchwalonych wniosków oraz wyniki przeprowadzonych
głosowań. Przebieg dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie najistotniejszych myśli osób zabierających głos.

3. Sekretarz  udostępnia  protokół  do  wglądu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy  w terminie  7 dni  od  dnia
posiedzenia.

4. W trakcie posiedzenia lub nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia protokołu Radni mogą wnioskować
o poprawki  lub  uzupełnienia  do  protokołu,  przy  czym  o ich  uwzględnieniu  rozstrzyga  odpowiednio
Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu po wysłuchaniu Sekretarza.

5. Jeżeli  wniosek  wskazany  w ust. 4 nie zostanie  uwzględniony,  protokół  przyjmuje  się  na  najbliższym
posiedzeniu Organu Dzielnicy, którego dotyczy.

6. W przypadku niewniesienia wniosku w terminie określonym w ust. 4 lub uwzględnienia wniosków, protokół
uważa się za przyjęty.

7. Kopie  protokołów  Sekretarz  przekazuje  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w terminie  7 dni  od  dnia
przyjęcia.
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8. Kopie protokołów podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

§ 22. 

Członkowie Organów Dzielnicy swoje funkcje pełnią społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b Ustawy.

§ 23. 

1. Rada  może  powoływać  stałe  lub  doraźne  zespoły  problemowe  określając  ich  zakres  działania  i skład
osobowy.

2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić mieszkańcy Dzielnicy niebędący Radnymi.

3. Członkowie  zespołu  wybierają  Przewodniczącego  Zespołu  ze  swego  grona.  Przewodniczący  Zespołu
organizuje prace zespołu i składa sprawozdanie z prac zespołu Przewodniczącemu Zarządu.

Rozdział 5.
Współdziałanie z mieszkańcami

§ 24. 

1. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Rady zwołuje Zebranie.

2. Na  Zebraniu  Przewodniczący  Zarządu  składa  sprawozdanie  z działalności  Organów  Dzielnicy  w roku
ubiegłym.

3. W Zebraniu uczestniczy Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

4. O  terminie  i miejscu  Zebrania  powiadamia  się  mieszkańców  Dzielnicy  w sposób  określony  w §
17 ust. 5 oraz:

1) przekazując informację  zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się  na obszarze
Dzielnicy,

2) przekazując informację zarządcom jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych mających
siedzibę na obszarze Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwołuje dodatkowe Zebranie w sprawach istotnych
dla Dzielnicy na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) grupy co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy,

4) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 25. 

1. Radni  organizują  swoje  dyżury  w siedzibie  Organów  Dzielnicy.  O terminach  dyżurów  powiadamia  się
mieszkańców Dzielnicy poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sprawy dotyczące działania Organów Dzielnicy oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie
dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział 6.
Współdziałanie z Organami Miasta

§ 26. 

1. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy warunki dla ich działania, obsługę finansową oraz pomoc
merytoryczną.  W szczególności  Prezydent  Miasta  zapewnia  dostęp  do  lokalu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
i udostępnia  Organom  Dzielnicy  w lokalu  komputer,  sprzęt  drukujący,  aparat  telefoniczny  i miejsce  na
przechowywanie dokumentów.
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2. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy możliwość korzystania z porad komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta w zakresie spraw formalno-prawnych oraz innych spraw dotyczących realizacji ich zadań.

3. Informację  o działaniach  podjętych  w związku  z realizacją  wniosków,  o których  mowa  w §  12 pkt 6)
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta przedstawia na najbliższym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw jednostek pomocniczych.

4. Prezydent  Miasta  informuje  Przewodniczącego  Zarządu  o terminach  rozpoczęcia  i zakończenia  prac
inwestycyjno-remontowych  prowadzonych  na  terenie  dzielnicy  przez  Miasto  oraz  o organizowanych  wizjach
lokalnych na terenie Dzielnicy.

§ 27. 

1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przyjmuje  uwagi  i wnioski  Organów  Dzielnicy  dotyczące  ich
funkcjonowania  i współpracy  z Urzędem  Miasta  i miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  przekazuje  je
zależnie od kompetencji właściwym Organom Miasta.

2. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  właściwej  współpracy  pomiędzy  Organami  Miasta,
a Organami Dzielnicy organizuje co najmniej raz na kwartał posiedzenia Konwentu Przewodniczących Zarządów
Dzielnic. Na posiedzeniu konwentu omawia się bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Dzielnic.

3. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  możliwości  wykonania  zadań  o których  mowa  w §
12 pkt 5) przekazuje Zarządowi niezwłocznie otrzymane projekty uchwał.

4. Opinie, o których mowa w § 12 pkt 5), Zarząd wydaje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Rozdział 7.
Zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania

§ 28. 

1. Majątkiem Dzielnicy  są  składniki  mienia  przekazane  Dzielnicy  w celu  wykonywania  zadań statutowych
bądź nabyte ze środków Dzielnicy.

2. Składniki  mienia,  o których  mowa  w ust. 1,  Prezydent  Miasta  przekazuje  Dzielnicy  protokolarnie.
Przejmującym składniki mienia na rzecz Dzielnicy jest Przewodniczący Zarządu.

3. Dzielnica może samodzielnie wykorzystywać przekazane składniki  mienia zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w celu wykonywania zadań statutowych. Przekazanym mieniem zarządza Zarząd Dzielnicy.

4. Radni są odpowiedzialni za zachowanie szczególnej staranności przy korzystaniu z majątku Dzielnicy.

5. Zarząd jest  zobowiązany do przeprowadzania  raz w roku,  najdalej  do dnia  31 stycznia  roku następnego,
kontroli  stanu  ilościowo-rzeczowego  składników  przekazanego  mienia  będących  w jego  dyspozycji.
Przewodniczący Zarządu przekazuje Prezydentowi Miasta wynik tej kontroli w terminie 14 dni od jej zakończenia.

6. Dochody uzyskane ze składników mienia przekazanych Dzielnicy są przekazywane do budżetu Miasta.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Organów Miasta nad działalnością Organów Dzielnicy

§ 29. 

1. Kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej.

2. Kontrola  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  sprawowana  jest  w zakresie  legalności,  gospodarności,
rzetelności,  celowości  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem faktycznym poprzez  przeprowadzanie  kontroli
kompleksowych, problemowych i sprawdzających.

3. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej może:

1) dokonywać oceny sprawozdań z działalności Organów Dzielnicy,

2) dokonywać oceny bieżącej działalności Organów Dzielnicy,

3) dokonywać oceny wykorzystania składników mienia przekazanych Dzielnicy.
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4. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej
sprawozdanie z działalności Organów Dzielnicy w roku ubiegłym.

5. W razie stwierdzenia długotrwałego zaniedbywania obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej może złożyć do Rady wniosek o jego odwołanie.

§ 30. 

1. Uchwały Rady lub Zarządu sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały Rady lub Zarządu, w całości lub w części orzeka Rada Miejska po uzyskaniu opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Organy Dzielnicy, Rada Miejska na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

Rozdział 9.
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy

§ 31. 

1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne  i bierne  prawo  wyborcze  ma  obywatel  polski  oraz  obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący
obywatelem  polskim,  który  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończy  18 lat,  oraz  stale  zamieszkuje  na  obszarze
Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od
pracy, przypadający między 60, a 90 dniem od dnia podjęcia uchwały. Uchwała określa w szczególności:

1) godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

2) daty czynności wyborczych wynikające z niniejszego Statutu,

3) termin oraz miejsce zgłaszania kandydatur na członków Komisji Wyborczej, z tym, że termin nie może być
krótszy niż 7 dni,

4) wzory:

a) pieczęci Komisji Wyborczej,

b) zgłoszenia kandydatury na członka Komisji Wyborczej,

c) zgłoszenia listy kandydatów na Radnych,

d) oświadczenia o prawie wybieralności i zgodzie na kandydowanie,

e) listy poparcia listy kandydatów na Radnych,

f) protokołu rejestracji listy kandydatów na Radnych,

g) zgłoszenia męża zaufania,

h) zaświadczeń dla mężów zaufania,

i) listy głosujących,

j) kart do głosowania,

k) protokołu głosowania,

l) zaświadczenia o wyborze.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta.

6. Dzielnica stanowi jeden okręg wyborczy.
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§ 32. 

1. Prezydent Miasta nie później niż 35 dni przed dniem wyborów powołuje Komisję Wyborczą.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Radny Rady Miejskiej nie będący mieszkańcem Dzielnicy wybrany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) 4 osoby wybrane przez losowanie spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Radny Rady Miejskiej o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej organizuje jej prace.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami na Radnych.

5. Członkom Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta.

§ 33. 

1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) organizowanie wyborów do Rady,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,

3) rejestracja kandydatów na Radnych,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej,

6) przekazanie wyników wyborów wraz z dokumentacją z głosowania Prezydentowi Miasta.

§ 34. 

1. Od momentu rejestracji kandydaci mogą prowadzić agitację wyborczą.

2. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

1) w siedzibie Organów Dzielnicy,

2) w  miejscach  określonych  w art. 108 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  -  Kodeks  wyborczy  (t.j.  Dz.U.
2019 poz. 684 z późniejszymi zmianami)

3. Prezydent  Miasta  zapewnia  w miejskiej  gazecie  społeczno-kulturalnej,  w mediach  lokalnych  oraz  na
miejskich słupach ogłoszeniowych informacje o zarządzonych wyborach, pozwalające skutecznie poinformować
mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

§ 35. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Radnych przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze.

2. Kandydatów na Radnych zgłasza się pomiędzy 30, a 15 dniem przed dniem wyborów w czasie dyżurów
pełnionych przez członków Komisji Wyborczej w siedzibie Organów Dzielnicy.

3. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie
jednego kandydata.

4. Lista kandydatów nie może zawierać więcej niż 10 kandydatów.

5. Lista kandydatów posiada nazwę odróżniającą ją od innych list kandydatów.

6. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.

7. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek (lata ukończone na dzień wyborów),
numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania.

8. Do  zgłoszonej  listy  kandydatów  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie  każdego  z nich  o prawie
wybieralności i zgodzie na kandydowanie.

9. Każda zgłaszana lista kandydatów musi być poparta podpisami:
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1) w przypadku listy zawierającej jednego kandydata – co najmniej 10 wyborców,

2) w przypadku listy zawierającej od dwóch do pięciu kandydatów – co najmniej 30 wyborców,

3) w przypadku listy zawierającej więcej niż pięciu kandydatów – co najmniej 50 wyborców.

10. Jeżeli  zgłoszona  lista  kandydatów  wykazuje  wady,  Komisja  Wyborcza  wzywa  zgłaszających  do  ich
usunięcia  w ciągu 3 dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie zostaną  w terminie  usunięte,  Komisja  Wyborcza  stwierdza
nieważność zgłoszonej listy kandydatów.

§ 36. 

1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równej liczbie mandatów, wyborów nie przeprowadza się.
Komisja Wyborcza w takim przypadku stwierdza wybór zgłoszonych kandydatów na Radnych.

2. Jeżeli  w przewidywanym terminie zostanie  zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów,
termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 7 dni, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców
Dzielnicy i Prezydenta Miasta.

3. Jeżeli  pomimo  przedłużenia  terminu  nie zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów  -  wyborów
nie przeprowadza  się,  o czym  Komisja  Wyborcza  powiadamia  mieszkańców i Prezydenta  Miasta.  Wybory  do
Rady, w takim przypadku, zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu inicjatywy mieszkańców, popartej przez co
najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 37. 

1. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może wyznaczyć męża zaufania uprawnionego do obserwowania prac
Komisji Wyborczej. Mężem zaufania nie może być kandydat na Radnego.

2. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może zgłosić jednego męża zaufania.

3. Mąż  zaufania  reprezentuje  interesy  swoich  kandydatów  w szczególności  w czasie  głosowania,  przy
obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników głosowania przez obwodową komisję. Mąż zaufania pełni funkcję
obserwatora.

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności
w czasie wykonywania czynności przez Komisję Wyborczą.

§ 38. 

1. Głosowanie przeprowadza się w siedzibie Organów Dzielnicy.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego
przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.

3. Wyborca  otrzymuje  kartę  do  głosowania  po  uprzednim sprawdzeniu  przez  członka  Komisji  Wyborczej
dokumentu  tożsamości  i potwierdzeniu  udziału  w głosowaniu  poprzez  wpisanie  na  liście  głosujących  imienia
i nazwiska, wieku (lata ukończone na dzień wyborów), numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca zamieszkania oraz
złożenie na niej podpisu.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na Radnych zarejestrowane w okręgu wyborczym
w kolejności ich zgłoszenia.

5. Karta  do  głosowania  winna  zawierać  zwięzłą  informację  o sposobie  głosowania  i skutkach  wadliwego
wypełnienia karty.

6. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Komisji Wyborczej.

7. Wyborca  głosuje  na  kandydatów  przez  postawienie  znaku  "X"  w kratce  z lewej  strony  obok  nazwisk
kandydatów, na których głosuje.

§ 39. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
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3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia lub nie  postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosów

6. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach
liczby mandatów.

7. W przypadku osiągnięcia  przez  dwóch lub więcej  kandydatów równej  liczby głosów,  sytuującej  ich  na
ostatnim miejscu mandatowym, za wybranego uznaje się kandydata znajdującego się na liście kandydatów, która
uzyskała większą liczbę głosów.

8. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów, o których mowa w ust. 7 znajduje się na tej samej liście
kandydatów, za wybranego uznaje się kandydata, który umieszczony jest na liście w pierwszej kolejności.

9. W przypadku gdy listy kandydatów, o których mowa w ust. 7 uzyskały taką samą liczbę głosów, o uzyskaniu
mandatu  rozstrzyga  losowanie  przeprowadzone  przez  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w obecności
członków Komisji Wyborczej i mężów zaufania. Przebieg losowania opisuje się w protokole.

10. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zawierający, w szczególności:

1) liczbę uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów,

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona wybranych radnych.

11. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie Organów
Dzielnicy, a drugi przekazuje Prezydentowi Miasta.

12. Dokumenty  związane  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  wyborów  do  Rady  przechowuje  się
w Urzędzie Miasta.

§ 40. 

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej udokumentowany pisemny
protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty  wyborców rozpatruje  Komisja  Wyborcza  w terminie  14 dni  od  dnia  wyborów,  na  posiedzeniu
jawnym. O terminie i miejscu rozpatrzenia protestu Komisja Wyborcza informuje przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie Organów Dzielnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji, wnoszącemu protest przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rady Miejskiej,
która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 15 dni od daty wniesienia odwołania.

4. W  razie  braku  protestów  przeciwko  ważności  wyborów  na  terenie  Dzielnicy,  a także  po  rozpatrzeniu
protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy.

5. W terminie  15 dni  od dnia  stwierdzenia  ważności  wyborów na  terenie  Dzielnicy  Przewodniczący Rady
Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

6. Do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  posiedzenie  prowadzi  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub
wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej.
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7. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  Radni  składają  na  ręce  prowadzącego  posiedzenie
ślubowanie o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Dzielnicy Trzy Wzgórza sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, działać zgodnie z prawem, troszczyć się o sprawy mieszkańców Dzielnicy,  dla dobra i pomyślności
Dzielnicy Trzy Wzgórza oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

§ 41. 

1. Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje w przypadku:

1) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o prawie wybieralności do Rady,

2) śmierci,

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

4) utraty prawa wybieralności do Rady,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) niezłożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu Rady na którym jest obecny,

7) braku uczestnictwa w pracach Rady przez kolejne 12 miesięcy – na wniosek 1/4 Radnych.

2. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w drodze uchwały niezwłocznie.

3. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 2,  jest  równoznaczne  z wygaśnięciem  mandatu  Radnego
w ostatnim  dniu  kalendarzowym  miesiąca,  w którym  Przewodniczący  Rady  otrzymał  informacje  o zaistnieniu
przyczyny wygaśnięcia.

4. O wygaśnięciu mandatu radnego Przewodniczący Zarządu powiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Prezydenta Miasta w sposób określony w § 17 ust. 1 oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu.

6. Wybory uzupełniające przeprowadza Zarząd.

7. Tryb określony w § 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 stosuje się odpowiednio, z tym, że:

1) zadania Komisji Wyborczej wykonuje Zarząd,

2) kandydatów do Rady zgłasza się na Zebraniu,

3) lista kandydatów nie może zawierać więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia,

4) do listy kandydatów nie dołącza się podpisów mieszkańców,

5) w przypadku braku zgłoszonych kandydatów wygasłe mandaty zostają nieobsadzone.

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów, skład Rady obniżył się poniżej 2/3 Przewodniczący Rady zwołuje
Zebranie w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia ostatniego mandatu.

9. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:

1) podziału lub połączenia jednostek pomocniczych,

2) rozwiązania Rady.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 42. 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Statutu
Miasta,  uchwały  Rady  Miejskiej  i zarządzenia  Prezydenta  Miasta  związane  z funkcjonowaniem  jednostek
pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana Statutu następuje w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisła-
wia Śląskiego Trzy Wzgórza

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Art. 35 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, że Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: nazwę i ob-
szar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, organizację i zadania orga-
nów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Art. 48 tej Ustawy podaje natomiast, że Statut ustala zakres w jakim jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a także ustala zakres czynności dokonywa-
nych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r.
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic została utworzona m.in. Dzielnica Osiedle
XXX-lecia PRL-Piastów-Dąbrówki, która zgodnie z propozycją nowelizacji tej uchwały zmieni nazwę na Trzy
Wzgórza.

W związku z powyższym niniejsza uchwała uchwala Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Trzy
Wzgórza. Statut spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie i zgodnie z zapisem art. 35 ustawy określa-
jąc zasady funkcjonowania jednostki pomocniczej tak, aby uwzględniały specyfikę sytuacji w Mieście Wodzi-
sławiu Śląskim, zachowując jednocześnie wszystko, co jest wymagane prawem.

Nazwa i obszar Dzielnicy zgodnie z § 8 i § 9 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tekst jednolity Uchwała
Nr  XVII/160/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  29 stycznia  2004 roku)  zostały  określone
w uchwale, na mocy której została utworzona Dzielnica.

Statut w Rozdziale III określa cel działania Dzielnicy i zakres zadań Dzielnicy. Został on określony na pod-
stawie wieloletniej praktyki dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych w Wodzisławiu Śląskim oraz
rozwiązań  przyjętych  w innych  miastach  w których  funkcjonują  jednostki  pomocnicze.  Wszystkie  zadania
mieszczą się w katalogu zadań własnych Miasta.

Rozdział  IV  opisuje  organizację  i zadania  organów Dzielnicy.  Zgodnie  z art. 37 ust. 1 i 2  Ustawy  z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy Dzielnicy dzielą się na uchwałodawczy (Rada) i wykonawczy
(Zarząd).  Rada  liczby  15 członków tak,  jak  to  określa  art. 17 Ustawy.  Do  kompetencji  Rady  należy  m.in.
uchwalanie rocznych planów działalności i planów rzeczowo-finansowych. Na czele Rady stoi Przewodniczący,
który organizuje jej prace. Zarząd przygotowuje oraz wykonuje uchwały Rady, a także występuje w imieniu
Dzielnicy w sprawach bieżących. Na czele zarządu stoi Przewodniczący, który kieruje jego pracami. Zostaje
wypełniony tym samym wymóg określony w art. 37, ust. 2, zdanie drugie. Zdecydowano się na ograniczenie
możliwości członkostwa w Zarządzie osobom, które są jednocześnie członkami organu stanowiącego lub wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego, są zatrudnione w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego albo
są kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta.

W Rozdziale V zawarto przepisy obligujące Organy Dzielnicy do współpracy z mieszkańcami, co pozwala
realizować zadania Dzielnicy określone w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu. Szczególną formą współpracy jest po-
wszechnie spotykana organizacja Zebrań mieszkańców.

Statut określa także w Rozdziale VI zasady na jakich ma przebiegać współpraca pomiędzy Organami Miasta
i Organami Dzielnicy. Wymienione rozwiązania mają usprawnić współpracę oraz ułatwić Dzielnicy realizację
jej celu działania.

Rozdział VII reguluje zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania oraz rozporządza-
nia dochodami z tego źródła w taki sposób, aby zapewnić rozsądne zarządzanie nimi.

Rozdział VIII określa zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jed-
nostki pomocniczej. Kontrolę sprawuje Rada Miejska, a w szczególności obowiązki te wypełnia Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Rada Miejska orzeka także o nieważności uchwały Rady lub postanowienia Zarządu.

W Statucie opisane są również zasady i tryb wyborów organu stanowiącego Dzielnicy. Czynne i bierne pra-
wo wyborcze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy, co jest

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 16



tożsame z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy dla  wyborów do rad
gmin. Także przepisy dotyczące Komisji wyborczej i trybu zgłaszania kandydatów zostały określone na wzór
zasad wyborów do rad gmin. Rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość wyborów i zachęcić do uczest-
nictwa w nich większą ilość mieszkańców. Przyjęto także sposób uzupełniania składu Rady poprzez wybór na
zebraniu mieszkańców, aby zapewnić stabilność działania Organów Dzielnicy i ograniczyć koszty związane
z organizacją wyborów uzupełniających.
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia  27 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Radlin II

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 7,  art. 35 ust. 1 i 3,  art. 40 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.U.  2020 poz. 713)  oraz  art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca  2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1461)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje  się  Statut  Dzielnicy  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  Radlin  II,  którego  treść  stanowi  załącznik  do
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXIII/236/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  26 sierpnia  2004 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Radlin II.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.

STATUT DZIELNICY RADLIN II

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Niniejszy statut określa w szczególności:

1) nazwę i obszar Dzielnicy,

2) zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez gminę oraz sposób ich realizacji,

3) organizację i zadania organów Dzielnicy,

4) zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy,

6) zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie.

§ 2. 

Użyte w Statucie Dzielnicy Radlin II określenia oznaczają:

1) Miasto - Miasto Wodzisław Śląski,

2) Rada Miejska - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,

3) Prezydent Miasta - Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

4) Organy Miasta - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

5) Urząd Miasta – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

6) Dzielnica – jednostkę pomocniczą – Dzielnicę Radlin II,

7) Rada - Radę Dzielnicy Radlin II,

8) Zarząd - Zarząd Dzielnicy Radlin II,

9) Organy Dzielnicy - Radę Dzielnicy Radlin II, Zarząd Dzielnicy Radlin II,

10) Przewodniczący Rady - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Radlin II,

11) Wiceprzewodniczący Rady - Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Radlin II,

12) Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Radlin II,

13) Wiceprzewodniczący Zarządu - Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Radlin II,

14) Sekretarz – Sekretarza Zarządu Dzielnicy Radlin II,

15) Radny - Radnego Dzielnicy Radlin II,

16) Zebranie – Zebranie mieszkańców Dzielnicy Radlin II

17) Komisja Wyborcza - Komisję Wyborczą Dzielnicy Radlin II,

18) Statut - Statut Dzielnicy Radlin II,

19) Ustawa - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713).
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Rozdział 2.
Nazwa i Obszar Dzielnicy

§ 3. 

1. Dzielnica  jest  jednostką  pomocniczą  Miasta  w rozumieniu  przepisów Ustawy  ustanowioną  uchwałą  Nr
XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia miejskich
jednostek pomocniczych – dzielnic.

2. Obszar Dzielnicy określa załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Zakres zadań przekazanych Dzielnicy przez Miasto oraz sposób ich realizacji

§ 4. 

1. Celem działania  Dzielnicy  jest  tworzenie  warunków dla  pełnego uczestnictwa jej  mieszkańców w życiu
wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zakresu zadań dzielnic należą zadania publiczne służące realizacji celu działania Dzielnicy, w tym:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie  mieszkańcom  Dzielnicy  udziału  w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem  i rozwojem
Dzielnicy,

3) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju Dzielnicy oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców,

4) inicjowanie i  wspieranie działań  aktywizujących  i integrujących  mieszkańców  Dzielnicy oraz
wspólnych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności za dobro wspólne,

6) rozwijanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Dzielnicy.

3. Dzielnica realizuje także zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

4. Dzielnica realizuje zadania poprzez:

1) współpracę:

a) z Radnymi Rady Miejskiej wybranymi z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy,

b) z  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi i  oświatowymi  w zakresie  ich  działań  na  rzecz  mieszkańców
Dzielnicy,

c) z  Policją, Strażą  Miejską, Strażą  Pożarną  oraz  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi w
sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) z instytucjami i organizacjami, które swoim zakresem działania obejmują obszar Dzielnicy lub działają na
rzecz mieszkańców Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy.

2) wnioskowanie oraz wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Dzielnicy,

3) realizację zadań służących rozwojowi Dzielnicy,

4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Dzielnicy,

5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Dzielnicy.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania Organów Dzielnicy

§ 5. 

1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.

2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.
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§ 6. 

1. Działalność Organów Dzielnicy jest jawna.

2. Jawność  działania  Organów  Dzielnicy  obejmuje  w szczególności  prawo  mieszkańców  do  informacji
o działalności  Organów  Dzielnicy,  wstępu  na  posiedzenia  Organów  Dzielnicy,  a także  dostęp  do  uchwał
i protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

3. Protokoły  i uchwały  Organów  Dzielnicy  udostępniane  są  mieszkańcom  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
w godzinach dyżurów Radnych.

§ 7. 

1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

§ 8. 

1. Do kompetencji Rady należy:

1) wybór  i odwoływanie  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczącego  Rady,  Przewodniczącego  Zarządu,
Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza oraz członków Zarządu,

2) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych zespołów Rady,

3) uchwalanie rocznych planów działalności,

4) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych Dzielnicy,

5) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań priorytetowych dla Dzielnicy na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

2. Rada może upoważnić Zarząd do dokonywania w określonym zakresie zmian w uchwałach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3) i 4).

§ 9. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Rady  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady może nastąpić w tym samym trybie co jego wybór na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

4. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  następuje  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  w tym  samym
trybie co jego wybór.

5. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Rady  lub  Wiceprzewodniczącego  Rady  jej
przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

6. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

7. W  przypadku  odwołania  lub  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady,  Rada  dokonuje  wyboru  nowego
Przewodniczącego Rady w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji. Do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Radny najstarszy wiekiem.

8. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest najpóźniej
w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę.

§ 10. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1) organizowanie pracy Rady,
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2) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

4) przewodniczenie Zebraniom.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 11. 

1. Rada wybiera Zarząd. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z:

1) członkostwem w organie stanowiącym lub wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

2) zatrudnieniem w Urzędzie Miasta,

3) funkcją kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 członków.

3. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu.

4. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, ulega rozwiązaniu.

5. Rozwiązanie  Rady  stwierdza  Rada  Miejska  uchwałą  podjętą  na  najbliższej  sesji  zwołanej  po  upływie
terminu określonego w ust 4.

§ 12. 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i ich realizacja,

4) przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych i określanie sposobu ich realizacji,

5) opiniowanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  w zakresie  w jakim  nie jest  to  sprzeczne  z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi:

a) potrzeb Dzielnicy przekraczających możliwości Organów Dzielnicy,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  oraz projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,

c) przebiegu  linii  komunikacyjnych,  lokalizacji  przystanków  i rozkładów  jazdy  miejskiego  transportu
zbiorowego,

d) funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych,

e) zmian w obwodach placówek oświatowych,

f) nadania lub zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu znajdującymi się na terenie Dzielnicy,

g) gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

h) lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

i) pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych,

j) utrzymania czystości i porządku,

k) innych spraw istotnych dla Dzielnicy.

7) zbieranie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz ich przekazywanie do właściwych organów,

8) występowanie  z inicjatywą  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  oraz  udział  w ich
przeprowadzaniu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej,
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9) uczestniczenie w komisjach odbiorów robót  należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Dzielnicy,

10) uczestniczenie  w wizjach  lokalowych  w zakresie  lokali  mieszkalnych  będących  w zasobach  Miasta
zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy,

11) powiadamianie mieszkańców Dzielnicy o posiedzeniach Organów Dzielnicy oraz Zebraniach,

12) informowanie mieszkańców Dzielnicy o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy.

§ 13. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady
w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  może  nastąpić  w tym samym trybie  co  jego  wybór  na  pisemny
wniosek:

1) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

2) Przewodniczącego Rady,

3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny
wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  następuje  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu w tym samym trybie co ich wybór.

6. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu,  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,
Sekretarza lub członka Zarządu jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

7. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

8. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego  rezygnacja  z pełnienia  funkcji  jest  równoznaczna
z odwołaniem lub rezygnacją całego Zarządu.

9. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu
1 miesiąca  od  dnia  odwołania  lub  od  dnia  przyjęcia  rezygnacji.  W przypadku  niedokonania  wyboru  nowego
Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji, przepis § 11 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

10. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza lub członka Zarządu, Przewodniczący
Zarządu zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę
na członka Zarządu.

11. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 14. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) podpisywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu Dzielnicy,

3) organizowanie pracy Zarządu,

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

5) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
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6) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę,

7) koordynowanie dyżurów Radnych,

8) organizowanie współpracy z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1),

9) uczestniczenie w posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Zarządów Dzielnic,

10) przedstawianie na posiedzeniach Rady sprawozdania z prac Zarządu,

11) Przedstawiania na Zebraniach sprawozdania z prac Organów Dzielnicy.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 15. 

1. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji Organów Dzielnicy,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

2. W  razie  nieobecności  Sekretarza  jego  obowiązki  wykonuje  członek  Zarządu  wyznaczony  przez
Przewodniczącego Zarządu.

§ 16. 

1. Rada  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  w drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jej
kompetencji.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 17. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  Radnych  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną,
najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Materiały związane z przedmiotem posiedzenia w tym w szczególności projekt porządku obrad oraz projekty
uchwał przesyła się Radnym pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niewyrażenia  zgody przez Radnego na przesyłanie  materiałów związanych z przedmiotem
posiedzenia pocztą elektroniczną, Radny odbiera je w siedzibie Organów Dzielnicy.

4. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  także,  w sposób  określony  w ust. 1,
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej wybranych z okręgu wyborczego obejmującego
obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym bez prawa głosowania.

5. O terminie i miejscu posiedzenia  Rady powiadamia się mieszkańców Dzielnicy co najmniej  5 dni  przed
terminem posiedzenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania, na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej  połowy składu,  jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. Przewodniczący
Rady informuje Radnych o utracie kworum.

3. Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  zabrać  głos  w każdej  sprawie  stanowiącej  przedmiot
posiedzenia. Przewodniczący Rady może udzielić głosu każdej osobie uczestniczącej w posiedzeniu.
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4. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.

5. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady  może  nakazać  opuszczenie  sali  tym  osobom  spośród
publiczności,  które  swoim zachowaniem lub  wystąpieniami  zakłócają  porządek  obrad  bądź  naruszają  powagę
posiedzenia.

6. W  czasie  dyskusji  Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  składać  wnioski.  Złożone  wnioski
Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

7. Wnioski, które zostały przyjęte większością głosów traktuje się jak wnioski, o których mowa w § 12 pkt 6).

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

10. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

§ 19. 

1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jego
kompetencji.

2. Uchwałom Zarządu nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 20. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  członków  zarządu  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. W  sposób  określony  w ust. 1 o terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  także
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Przepisy § 18 ust. 1 do 5 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwały Zarządu podpisuje  Przewodniczący Zarządu,  a w razie  jego nieobecności  Wiceprzewodniczący
Zarządu.

5. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

6. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 21. 

1. Z posiedzeń Organów Dzielnicy sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący posiedzenie.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim
osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji, teksty uchwalonych wniosków oraz wyniki przeprowadzonych
głosowań. Przebieg dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie najistotniejszych myśli osób zabierających głos.

3. Sekretarz  udostępnia  protokół  do  wglądu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy  w terminie  7 dni  od  dnia
posiedzenia.

4. W trakcie posiedzenia lub nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia protokołu Radni mogą wnioskować
o poprawki  lub  uzupełnienia  do  protokołu,  przy  czym  o ich  uwzględnieniu  rozstrzyga  odpowiednio
Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu po wysłuchaniu Sekretarza.

5. Jeżeli  wniosek  wskazany  w ust. 4 nie zostanie  uwzględniony,  protokół  przyjmuje  się  na  najbliższym
posiedzeniu Organu Dzielnicy, którego dotyczy.

6. W przypadku niewniesienia wniosku w terminie określonym w ust. 4 lub uwzględnienia wniosków, protokół
uważa się za przyjęty.

7. Kopie  protokołów  Sekretarz  przekazuje  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w terminie  7 dni  od  dnia
przyjęcia.
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8. Kopie protokołów podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

§ 22. 

Członkowie Organów Dzielnicy swoje funkcje pełnią społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b Ustawy.

§ 23. 

1. Rada  może  powoływać  stałe  lub  doraźne  zespoły  problemowe  określając  ich  zakres  działania  i skład
osobowy.

2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić mieszkańcy Dzielnicy niebędący Radnymi.

3. Członkowie  zespołu  wybierają  Przewodniczącego  Zespołu  ze  swego  grona.  Przewodniczący  Zespołu
organizuje prace zespołu i składa sprawozdanie z prac zespołu Przewodniczącemu Zarządu.

Rozdział 5.
Współdziałanie z mieszkańcami

§ 24. 

1. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Rady zwołuje Zebranie.

2. Na  Zebraniu  Przewodniczący  Zarządu  składa  sprawozdanie  z działalności  Organów  Dzielnicy  w roku
ubiegłym.

3. W Zebraniu uczestniczy Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

4. O  terminie  i miejscu  Zebrania  powiadamia  się  mieszkańców  Dzielnicy  w sposób  określony  w §
17 ust. 5 oraz:

1) przekazując informację  zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się  na obszarze
Dzielnicy,

2) przekazując informację zarządcom jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych mających
siedzibę na obszarze Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwołuje dodatkowe Zebranie w sprawach istotnych
dla Dzielnicy na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) grupy co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy,

4) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 25. 

1. Radni  organizują  swoje  dyżury  w siedzibie  Organów  Dzielnicy.  O terminach  dyżurów  powiadamia  się
mieszkańców Dzielnicy poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sprawy dotyczące działania Organów Dzielnicy oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie
dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział 6.
Współdziałanie z Organami Miasta

§ 26. 

1. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy warunki dla ich działania, obsługę finansową oraz pomoc
merytoryczną.  W szczególności  Prezydent  Miasta  zapewnia  dostęp  do  lokalu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
i udostępnia  Organom  Dzielnicy  w lokalu  komputer,  sprzęt  drukujący,  aparat  telefoniczny  i miejsce  na
przechowywanie dokumentów.
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2. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy możliwość korzystania z porad komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta w zakresie spraw formalno-prawnych oraz innych spraw dotyczących realizacji ich zadań.

3. Informację  o działaniach  podjętych  w związku  z realizacją  wniosków,  o których  mowa  w §  12 pkt 6)
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta przedstawia na najbliższym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw jednostek pomocniczych.

4. Prezydent  Miasta  informuje  Przewodniczącego  Zarządu  o terminach  rozpoczęcia  i zakończenia  prac
inwestycyjno-remontowych  prowadzonych  na  terenie  dzielnicy  przez  Miasto  oraz  o organizowanych  wizjach
lokalnych na terenie Dzielnicy.

§ 27. 

1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przyjmuje  uwagi  i wnioski  Organów  Dzielnicy  dotyczące  ich
funkcjonowania  i współpracy  z Urzędem  Miasta  i miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  przekazuje  je
zależnie od kompetencji właściwym Organom Miasta.

2. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  właściwej  współpracy  pomiędzy  Organami  Miasta,
a Organami Dzielnicy organizuje co najmniej raz na kwartał posiedzenia Konwentu Przewodniczących Zarządów
Dzielnic. Na posiedzeniu konwentu omawia się bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Dzielnic.

3. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  możliwości  wykonania  zadań  o których  mowa  w §
12 pkt 5) przekazuje Zarządowi niezwłocznie otrzymane projekty uchwał.

4. Opinie, o których mowa w § 12 pkt 5), Zarząd wydaje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Rozdział 7.
Zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania

§ 28. 

1. Majątkiem Dzielnicy  są  składniki  mienia  przekazane  Dzielnicy  w celu  wykonywania  zadań statutowych
bądź nabyte ze środków Dzielnicy.

2. Składniki  mienia,  o których  mowa  w ust. 1,  Prezydent  Miasta  przekazuje  Dzielnicy  protokolarnie.
Przejmującym składniki mienia na rzecz Dzielnicy jest Przewodniczący Zarządu.

3. Dzielnica może samodzielnie wykorzystywać przekazane składniki  mienia zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w celu wykonywania zadań statutowych. Przekazanym mieniem zarządza Zarząd Dzielnicy.

4. Radni są odpowiedzialni za zachowanie szczególnej staranności przy korzystaniu z majątku Dzielnicy.

5. Zarząd jest  zobowiązany do przeprowadzania  raz w roku,  najdalej  do dnia  31 stycznia  roku następnego,
kontroli  stanu  ilościowo-rzeczowego  składników  przekazanego  mienia  będących  w jego  dyspozycji.
Przewodniczący Zarządu przekazuje Prezydentowi Miasta wynik tej kontroli w terminie 14 dni od jej zakończenia.

6. Dochody uzyskane ze składników mienia przekazanych Dzielnicy są przekazywane do budżetu Miasta.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Organów Miasta nad działalnością Organów Dzielnicy

§ 29. 

1. Kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej.

2. Kontrola  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  sprawowana  jest  w zakresie  legalności,  gospodarności,
rzetelności,  celowości  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem faktycznym poprzez  przeprowadzanie  kontroli
kompleksowych, problemowych i sprawdzających.

3. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej może:

1) dokonywać oceny sprawozdań z działalności Organów Dzielnicy,

2) dokonywać oceny bieżącej działalności Organów Dzielnicy,

3) dokonywać oceny wykorzystania składników mienia przekazanych Dzielnicy.
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4. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej
sprawozdanie z działalności Organów Dzielnicy w roku ubiegłym.

5. W razie stwierdzenia długotrwałego zaniedbywania obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej może złożyć do Rady wniosek o jego odwołanie.

§ 30. 

1. Uchwały Rady lub Zarządu sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały Rady lub Zarządu, w całości lub w części orzeka Rada Miejska po uzyskaniu opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Organy Dzielnicy, Rada Miejska na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

Rozdział 9.
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy

§ 31. 

1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne  i bierne  prawo  wyborcze  ma  obywatel  polski  oraz  obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący
obywatelem  polskim,  który  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończy  18 lat,  oraz  stale  zamieszkuje  na  obszarze
Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od
pracy, przypadający między 60, a 90 dniem od dnia podjęcia uchwały. Uchwała określa w szczególności:

1) godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

2) daty czynności wyborczych wynikające z niniejszego Statutu,

3) termin oraz miejsce zgłaszania kandydatur na członków Komisji Wyborczej, z tym, że termin nie może być
krótszy niż 7 dni,

4) wzory:

a) pieczęci Komisji Wyborczej,

b) zgłoszenia kandydatury na członka Komisji Wyborczej,

c) zgłoszenia listy kandydatów na Radnych,

d) oświadczenia o prawie wybieralności i zgodzie na kandydowanie,

e) listy poparcia listy kandydatów na Radnych,

f) protokołu rejestracji listy kandydatów na Radnych,

g) zgłoszenia męża zaufania,

h) zaświadczeń dla mężów zaufania,

i) listy głosujących,

j) kart do głosowania,

k) protokołu głosowania,

l) zaświadczenia o wyborze.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta.

6. Dzielnica stanowi jeden okręg wyborczy.
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§ 32. 

1. Prezydent Miasta nie później niż 35 dni przed dniem wyborów powołuje Komisję Wyborczą.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Radny Rady Miejskiej nie będący mieszkańcem Dzielnicy wybrany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) 4 osoby wybrane przez losowanie spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Radny Rady Miejskiej o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej organizuje jej prace.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami na Radnych.

5. Członkom Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta.

§ 33. 

1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) organizowanie wyborów do Rady,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,

3) rejestracja kandydatów na Radnych,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej,

6) przekazanie wyników wyborów wraz z dokumentacją z głosowania Prezydentowi Miasta.

§ 34. 

1. Od momentu rejestracji kandydaci mogą prowadzić agitację wyborczą.

2. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

1) w siedzibie Organów Dzielnicy,

2) w  miejscach  określonych  w art. 108 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  -  Kodeks  wyborczy  (t.j.  Dz.U.
2019 poz. 684 z późniejszymi zmianami)

3. Prezydent  Miasta  zapewnia  w miejskiej  gazecie  społeczno-kulturalnej,  w mediach  lokalnych  oraz  na
miejskich słupach ogłoszeniowych informacje o zarządzonych wyborach, pozwalające skutecznie poinformować
mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

§ 35. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Radnych przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze.

2. Kandydatów na Radnych zgłasza się pomiędzy 30, a 15 dniem przed dniem wyborów w czasie dyżurów
pełnionych przez członków Komisji Wyborczej w siedzibie Organów Dzielnicy.

3. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie
jednego kandydata.

4. Lista kandydatów nie może zawierać więcej niż 10 kandydatów.

5. Lista kandydatów posiada nazwę odróżniającą ją od innych list kandydatów.

6. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.

7. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek (lata ukończone na dzień wyborów),
numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania.

8. Do  zgłoszonej  listy  kandydatów  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie  każdego  z nich  o prawie
wybieralności i zgodzie na kandydowanie.

9. Każda zgłaszana lista kandydatów musi być poparta podpisami:
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1) w przypadku listy zawierającej jednego kandydata – co najmniej 10 wyborców,

2) w przypadku listy zawierającej od dwóch do pięciu kandydatów – co najmniej 30 wyborców,

3) w przypadku listy zawierającej więcej niż pięciu kandydatów – co najmniej 50 wyborców.

10. Jeżeli  zgłoszona  lista  kandydatów  wykazuje  wady,  Komisja  Wyborcza  wzywa  zgłaszających  do  ich
usunięcia  w ciągu 3 dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie zostaną  w terminie  usunięte,  Komisja  Wyborcza  stwierdza
nieważność zgłoszonej listy kandydatów.

§ 36. 

1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równej liczbie mandatów, wyborów nie przeprowadza się.
Komisja Wyborcza w takim przypadku stwierdza wybór zgłoszonych kandydatów na Radnych.

2. Jeżeli  w przewidywanym terminie zostanie  zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów,
termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 7 dni, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców
Dzielnicy i Prezydenta Miasta.

3. Jeżeli  pomimo  przedłużenia  terminu  nie zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów  -  wyborów
nie przeprowadza  się,  o czym  Komisja  Wyborcza  powiadamia  mieszkańców i Prezydenta  Miasta.  Wybory  do
Rady, w takim przypadku, zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu inicjatywy mieszkańców, popartej przez co
najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 37. 

1. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może wyznaczyć męża zaufania uprawnionego do obserwowania prac
Komisji Wyborczej. Mężem zaufania nie może być kandydat na Radnego.

2. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może zgłosić jednego męża zaufania.

3. Mąż  zaufania  reprezentuje  interesy  swoich  kandydatów  w szczególności  w czasie  głosowania,  przy
obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników głosowania przez obwodową komisję. Mąż zaufania pełni funkcję
obserwatora.

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności
w czasie wykonywania czynności przez Komisję Wyborczą.

§ 38. 

1. Głosowanie przeprowadza się w siedzibie Organów Dzielnicy.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego
przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.

3. Wyborca  otrzymuje  kartę  do  głosowania  po  uprzednim sprawdzeniu  przez  członka  Komisji  Wyborczej
dokumentu  tożsamości  i potwierdzeniu  udziału  w głosowaniu  poprzez  wpisanie  na  liście  głosujących  imienia
i nazwiska, wieku (lata ukończone na dzień wyborów), numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca zamieszkania oraz
złożenie na niej podpisu.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na Radnych zarejestrowane w okręgu wyborczym
w kolejności ich zgłoszenia.

5. Karta  do  głosowania  winna  zawierać  zwięzłą  informację  o sposobie  głosowania  i skutkach  wadliwego
wypełnienia karty.

6. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Komisji Wyborczej.

7. Wyborca  głosuje  na  kandydatów  przez  postawienie  znaku  "X"  w kratce  z lewej  strony  obok  nazwisk
kandydatów, na których głosuje.

§ 39. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
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3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia lub nie  postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosów

6. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach
liczby mandatów.

7. W przypadku osiągnięcia  przez  dwóch lub więcej  kandydatów równej  liczby głosów,  sytuującej  ich  na
ostatnim miejscu mandatowym, za wybranego uznaje się kandydata znajdującego się na liście kandydatów, która
uzyskała większą liczbę głosów.

8. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów, o których mowa w ust. 7 znajduje się na tej samej liście
kandydatów, za wybranego uznaje się kandydata, który umieszczony jest na liście w pierwszej kolejności.

9. W przypadku gdy listy kandydatów, o których mowa w ust. 7 uzyskały taką samą liczbę głosów, o uzyskaniu
mandatu  rozstrzyga  losowanie  przeprowadzone  przez  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w obecności
członków Komisji Wyborczej i mężów zaufania. Przebieg losowania opisuje się w protokole.

10. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zawierający, w szczególności:

1) liczbę uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów,

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona wybranych radnych.

11. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie Organów
Dzielnicy, a drugi przekazuje Prezydentowi Miasta.

12. Dokumenty  związane  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  wyborów  do  Rady  przechowuje  się
w Urzędzie Miasta.

§ 40. 

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej udokumentowany pisemny
protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty  wyborców rozpatruje  Komisja  Wyborcza  w terminie  14 dni  od  dnia  wyborów,  na  posiedzeniu
jawnym. O terminie i miejscu rozpatrzenia protestu Komisja Wyborcza informuje przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie Organów Dzielnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji, wnoszącemu protest przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rady Miejskiej,
która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 15 dni od daty wniesienia odwołania.

4. W  razie  braku  protestów  przeciwko  ważności  wyborów  na  terenie  Dzielnicy,  a także  po  rozpatrzeniu
protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy.

5. W terminie  15 dni  od dnia  stwierdzenia  ważności  wyborów na  terenie  Dzielnicy  Przewodniczący Rady
Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

6. Do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  posiedzenie  prowadzi  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub
wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej.
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7. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  Radni  składają  na  ręce  prowadzącego  posiedzenie
ślubowanie  o treści:  „Ślubuję  uroczyście  obowiązki  Radnego Dzielnicy Radlin II  sprawować  godnie,  rzetelnie
i uczciwie, działać zgodnie z prawem, troszczyć się o sprawy mieszkańców Dzielnicy,  dla dobra i pomyślności
Dzielnicy Radlin II oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

§ 41. 

1. Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje w przypadku:

1) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o prawie wybieralności do Rady,

2) śmierci,

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

4) utraty prawa wybieralności do Rady,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) niezłożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu Rady na którym jest obecny,

7) braku uczestnictwa w pracach Rady przez kolejne 12 miesięcy – na wniosek 1/4 Radnych.

2. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w drodze uchwały niezwłocznie.

3. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 2,  jest  równoznaczne  z wygaśnięciem  mandatu  Radnego
w ostatnim  dniu  kalendarzowym  miesiąca,  w którym  Przewodniczący  Rady  otrzymał  informacje  o zaistnieniu
przyczyny wygaśnięcia.

4. O wygaśnięciu mandatu radnego Przewodniczący Zarządu powiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Prezydenta Miasta w sposób określony w § 17 ust. 1 oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu.

6. Wybory uzupełniające przeprowadza Zarząd.

7. Tryb określony w § 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 stosuje się odpowiednio, z tym, że:

1) zadania Komisji Wyborczej wykonuje Zarząd,

2) kandydatów do Rady zgłasza się na Zebraniu,

3) lista kandydatów nie może zawierać więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia,

4) do listy kandydatów nie dołącza się podpisów mieszkańców,

5) w przypadku braku zgłoszonych kandydatów wygasłe mandaty zostają nieobsadzone.

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów, skład Rady obniżył się poniżej 2/3 Przewodniczący Rady zwołuje
Zebranie w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia ostatniego mandatu.

9. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:

1) podziału lub połączenia jednostek pomocniczych,

2) rozwiązania Rady.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 42. 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Statutu
Miasta,  uchwały  Rady  Miejskiej  i zarządzenia  Prezydenta  Miasta  związane  z funkcjonowaniem  jednostek
pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana Statutu następuje w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisła-
wia Śląskiego Radlin II

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Art. 35 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, że Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: nazwę i ob-
szar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, organizację i zadania orga-
nów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Art. 48 tej Ustawy podaje natomiast, że Statut ustala zakres w jakim jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a także ustala zakres czynności dokonywa-
nych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r.
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic została utworzona m.in. Dzielnica Radlin
II.

W związku z powyższym niniejsza uchwała uchwala Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Radlin
II. Statut spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie i zgodnie z zapisem art. 35 ustawy określając zasa-
dy funkcjonowania jednostki pomocniczej tak, aby uwzględniały specyfikę sytuacji  w Mieście Wodzisławiu
Śląskim, zachowując jednocześnie wszystko, co jest wymagane prawem.

Nazwa i obszar Dzielnicy zgodnie z § 8 i § 9 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tekst jednolity Uchwała
Nr  XVII/160/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  29 stycznia  2004 roku)  zostały  określone
w uchwale, na mocy której została utworzona Dzielnica.

Statut w Rozdziale III określa cel działania Dzielnicy i zakres zadań Dzielnicy. Został on określony na pod-
stawie wieloletniej praktyki dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych w Wodzisławiu Śląskim oraz
rozwiązań  przyjętych  w innych  miastach  w których  funkcjonują  jednostki  pomocnicze.  Wszystkie  zadania
mieszczą się w katalogu zadań własnych Miasta.

Rozdział  IV  opisuje  organizację  i zadania  organów Dzielnicy.  Zgodnie  z art. 37 ust. 1 i 2  Ustawy  z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy Dzielnicy dzielą się na uchwałodawczy (Rada) i wykonawczy
(Zarząd).  Rada  liczby  15 członków tak,  jak  to  określa  art. 17 Ustawy.  Do  kompetencji  Rady  należy  m.in.
uchwalanie rocznych planów działalności i planów rzeczowo-finansowych. Na czele Rady stoi Przewodniczący,
który organizuje jej prace. Zarząd przygotowuje oraz wykonuje uchwały Rady, a także występuje w imieniu
Dzielnicy w sprawach bieżących. Na czele zarządu stoi Przewodniczący, który kieruje jego pracami. Zostaje
wypełniony tym samym wymóg określony w art. 37, ust. 2, zdanie drugie. Zdecydowano się na ograniczenie
możliwości członkostwa w Zarządzie osobom, które są jednocześnie członkami organu stanowiącego lub wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego, są zatrudnione w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego albo
są kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta.

W Rozdziale V zawarto przepisy obligujące Organy Dzielnicy do współpracy z mieszkańcami, co pozwala
realizować zadania Dzielnicy określone w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu. Szczególną formą współpracy jest po-
wszechnie spotykana organizacja Zebrań mieszkańców.

Statut określa także w Rozdziale VI zasady na jakich ma przebiegać współpraca pomiędzy Organami Miasta
i Organami Dzielnicy. Wymienione rozwiązania mają usprawnić współpracę oraz ułatwić Dzielnicy realizację
jej celu działania.

Rozdział VII reguluje zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania oraz rozporządza-
nia dochodami z tego źródła w taki sposób, aby zapewnić rozsądne zarządzanie nimi.

Rozdział VIII określa zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jed-
nostki pomocniczej. Kontrolę sprawuje Rada Miejska, a w szczególności obowiązki te wypełnia Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Rada Miejska orzeka także o nieważności uchwały Rady lub postanowienia Zarządu.

W Statucie opisane są również zasady i tryb wyborów organu stanowiącego Dzielnicy. Czynne i bierne pra-
wo wyborcze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy, co jest
tożsame z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy dla  wyborów do rad
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gmin. Także przepisy dotyczące Komisji wyborczej i trybu zgłaszania kandydatów zostały określone na wzór
zasad wyborów do rad gmin. Rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość wyborów i zachęcić do uczest-
nictwa w nich większą ilość mieszkańców. Przyjęto także sposób uzupełniania składu Rady poprzez wybór na
zebraniu mieszkańców, aby zapewnić stabilność działania Organów Dzielnicy i ograniczyć koszty związane
z organizacją wyborów uzupełniających.
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia  27 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Stare Miasto

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 7,  art. 35 ust. 1 i 3,  art. 40 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.U.  2020 poz. 713)  oraz  art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca  2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1461)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Stare Miasto, którego treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXIII/237/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  26 sierpnia  2004 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Stare Miasto.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.

STATUT DZIELNICY STARE MIASTO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Niniejszy statut określa w szczególności:

1) nazwę i obszar Dzielnicy,

2) zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez gminę oraz sposób ich realizacji,

3) organizację i zadania organów Dzielnicy,

4) zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy,

6) zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie.

§ 2. 

Użyte w Statucie Dzielnicy Stare Miasto określenia oznaczają:

1) Miasto - Miasto Wodzisław Śląski,

2) Rada Miejska - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,

3) Prezydent Miasta - Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

4) Organy Miasta - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

5) Urząd Miasta – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

6) Dzielnica – jednostkę pomocniczą – Dzielnicę Stare Miasto,

7) Rada - Radę Dzielnicy Stare Miasto,

8) Zarząd - Zarząd Dzielnicy Stare Miasto,

9) Organy Dzielnicy - Radę Dzielnicy Stare Miasto, Zarząd Dzielnicy Stare Miasto,

10) Przewodniczący Rady - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Stare Miasto,

11) Wiceprzewodniczący Rady - Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Stare Miasto,

12) Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Stare Miasto,

13) Wiceprzewodniczący Zarządu - Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Stare Miasto,

14) Sekretarz – Sekretarza Zarządu Dzielnicy Stare Miasto,

15) Radny - Radnego Dzielnicy Stare Miasto,

16) Zebranie – Zebranie mieszkańców Dzielnicy Stare Miasto

17) Komisja Wyborcza - Komisję Wyborczą Dzielnicy Stare Miasto,

18) Statut - Statut Dzielnicy Stare Miasto,

19) Ustawa - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713).
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Rozdział 2.
Nazwa i Obszar Dzielnicy

§ 3. 

1. Dzielnica  jest  jednostką  pomocniczą  Miasta  w rozumieniu  przepisów Ustawy  ustanowioną  uchwałą  Nr
XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia miejskich
jednostek pomocniczych – dzielnic.

2. Obszar Dzielnicy określa załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Zakres zadań przekazanych Dzielnicy przez Miasto oraz sposób ich realizacji

§ 4. 

1. Celem działania  Dzielnicy  jest  tworzenie  warunków dla  pełnego uczestnictwa jej  mieszkańców w życiu
wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zakresu zadań dzielnic należą zadania publiczne służące realizacji celu działania Dzielnicy, w tym:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie  mieszkańcom  Dzielnicy  udziału  w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem  i rozwojem
Dzielnicy,

3) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju Dzielnicy oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców,

4) inicjowanie i  wspieranie działań  aktywizujących  i integrujących  mieszkańców  Dzielnicy oraz
wspólnych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności za dobro wspólne,

6) rozwijanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Dzielnicy.

3. Dzielnica realizuje także zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

4. Dzielnica realizuje zadania poprzez:

1) współpracę:

a) z Radnymi Rady Miejskiej wybranymi z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy,

b) z  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi i  oświatowymi  w zakresie  ich  działań  na  rzecz  mieszkańców
Dzielnicy,

c) z  Policją, Strażą  Miejską, Strażą  Pożarną  oraz  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi w
sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) z instytucjami i organizacjami, które swoim zakresem działania obejmują obszar Dzielnicy lub działają na
rzecz mieszkańców Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy.

2) wnioskowanie oraz wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Dzielnicy,

3) realizację zadań służących rozwojowi Dzielnicy,

4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Dzielnicy,

5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Dzielnicy.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania Organów Dzielnicy

§ 5. 

1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.

2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.
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§ 6. 

1. Działalność Organów Dzielnicy jest jawna.

2. Jawność  działania  Organów  Dzielnicy  obejmuje  w szczególności  prawo  mieszkańców  do  informacji
o działalności  Organów  Dzielnicy,  wstępu  na  posiedzenia  Organów  Dzielnicy,  a także  dostęp  do  uchwał
i protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

3. Protokoły  i uchwały  Organów  Dzielnicy  udostępniane  są  mieszkańcom  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
w godzinach dyżurów Radnych.

§ 7. 

1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

§ 8. 

1. Do kompetencji Rady należy:

1) wybór  i odwoływanie  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczącego  Rady,  Przewodniczącego  Zarządu,
Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza oraz członków Zarządu,

2) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych zespołów Rady,

3) uchwalanie rocznych planów działalności,

4) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych Dzielnicy,

5) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań priorytetowych dla Dzielnicy na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

2. Rada może upoważnić Zarząd do dokonywania w określonym zakresie zmian w uchwałach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3) i 4).

§ 9. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Rady  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady może nastąpić w tym samym trybie co jego wybór na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

4. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  następuje  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  w tym  samym
trybie co jego wybór.

5. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Rady  lub  Wiceprzewodniczącego  Rady  jej
przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

6. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

7. W  przypadku  odwołania  lub  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady,  Rada  dokonuje  wyboru  nowego
Przewodniczącego Rady w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji. Do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Radny najstarszy wiekiem.

8. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest najpóźniej
w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę.

§ 10. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1) organizowanie pracy Rady,
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2) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

4) przewodniczenie Zebraniom.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 11. 

1. Rada wybiera Zarząd. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z:

1) członkostwem w organie stanowiącym lub wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

2) zatrudnieniem w Urzędzie Miasta,

3) funkcją kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 członków.

3. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu.

4. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, ulega rozwiązaniu.

5. Rozwiązanie  Rady  stwierdza  Rada  Miejska  uchwałą  podjętą  na  najbliższej  sesji  zwołanej  po  upływie
terminu określonego w ust 4.

§ 12. 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i ich realizacja,

4) przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych i określanie sposobu ich realizacji,

5) opiniowanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  w zakresie  w jakim  nie jest  to  sprzeczne  z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi:

a) potrzeb Dzielnicy przekraczających możliwości Organów Dzielnicy,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  oraz projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,

c) przebiegu  linii  komunikacyjnych,  lokalizacji  przystanków  i rozkładów  jazdy  miejskiego  transportu
zbiorowego,

d) funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych,

e) zmian w obwodach placówek oświatowych,

f) nadania lub zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu znajdującymi się na terenie Dzielnicy,

g) gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

h) lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

i) pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych,

j) utrzymania czystości i porządku,

k) innych spraw istotnych dla Dzielnicy.

7) zbieranie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz ich przekazywanie do właściwych organów,

8) występowanie  z inicjatywą  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  oraz  udział  w ich
przeprowadzaniu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej,
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9) uczestniczenie w komisjach odbiorów robót  należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Dzielnicy,

10) uczestniczenie  w wizjach  lokalowych  w zakresie  lokali  mieszkalnych  będących  w zasobach  Miasta
zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy,

11) powiadamianie mieszkańców Dzielnicy o posiedzeniach Organów Dzielnicy oraz Zebraniach,

12) informowanie mieszkańców Dzielnicy o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy.

§ 13. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady
w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  może  nastąpić  w tym samym trybie  co  jego  wybór  na  pisemny
wniosek:

1) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

2) Przewodniczącego Rady,

3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny
wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  następuje  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu w tym samym trybie co ich wybór.

6. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu,  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,
Sekretarza lub członka Zarządu jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

7. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

8. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego  rezygnacja  z pełnienia  funkcji  jest  równoznaczna
z odwołaniem lub rezygnacją całego Zarządu.

9. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu
1 miesiąca  od  dnia  odwołania  lub  od  dnia  przyjęcia  rezygnacji.  W przypadku  niedokonania  wyboru  nowego
Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji, przepis § 11 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

10. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza lub członka Zarządu, Przewodniczący
Zarządu zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę
na członka Zarządu.

11. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 14. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) podpisywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu Dzielnicy,

3) organizowanie pracy Zarządu,

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

5) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
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6) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę,

7) koordynowanie dyżurów Radnych,

8) organizowanie współpracy z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1),

9) uczestniczenie w posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Zarządów Dzielnic,

10) przedstawianie na posiedzeniach Rady sprawozdania z prac Zarządu,

11) Przedstawiania na Zebraniach sprawozdania z prac Organów Dzielnicy.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 15. 

1. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji Organów Dzielnicy,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

2. W  razie  nieobecności  Sekretarza  jego  obowiązki  wykonuje  członek  Zarządu  wyznaczony  przez
Przewodniczącego Zarządu.

§ 16. 

1. Rada  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  w drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jej
kompetencji.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 17. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  Radnych  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną,
najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Materiały związane z przedmiotem posiedzenia w tym w szczególności projekt porządku obrad oraz projekty
uchwał przesyła się Radnym pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niewyrażenia  zgody przez Radnego na przesyłanie  materiałów związanych z przedmiotem
posiedzenia pocztą elektroniczną, Radny odbiera je w siedzibie Organów Dzielnicy.

4. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  także,  w sposób  określony  w ust. 1,
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej wybranych z okręgu wyborczego obejmującego
obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym bez prawa głosowania.

5. O terminie i miejscu posiedzenia  Rady powiadamia się mieszkańców Dzielnicy co najmniej  5 dni  przed
terminem posiedzenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania, na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej  połowy składu,  jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. Przewodniczący
Rady informuje Radnych o utracie kworum.

3. Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  zabrać  głos  w każdej  sprawie  stanowiącej  przedmiot
posiedzenia. Przewodniczący Rady może udzielić głosu każdej osobie uczestniczącej w posiedzeniu.
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4. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.

5. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady  może  nakazać  opuszczenie  sali  tym  osobom  spośród
publiczności,  które  swoim zachowaniem lub  wystąpieniami  zakłócają  porządek  obrad  bądź  naruszają  powagę
posiedzenia.

6. W  czasie  dyskusji  Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  składać  wnioski.  Złożone  wnioski
Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

7. Wnioski, które zostały przyjęte większością głosów traktuje się jak wnioski, o których mowa w § 12 pkt 6).

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

10. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

§ 19. 

1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jego
kompetencji.

2. Uchwałom Zarządu nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 20. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  członków  zarządu  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. W  sposób  określony  w ust. 1 o terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  także
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Przepisy § 18 ust. 1 do 5 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwały Zarządu podpisuje  Przewodniczący Zarządu,  a w razie  jego nieobecności  Wiceprzewodniczący
Zarządu.

5. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

6. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 21. 

1. Z posiedzeń Organów Dzielnicy sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący posiedzenie.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim
osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji, teksty uchwalonych wniosków oraz wyniki przeprowadzonych
głosowań. Przebieg dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie najistotniejszych myśli osób zabierających głos.

3. Sekretarz  udostępnia  protokół  do  wglądu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy  w terminie  7 dni  od  dnia
posiedzenia.

4. W trakcie posiedzenia lub nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia protokołu Radni mogą wnioskować
o poprawki  lub  uzupełnienia  do  protokołu,  przy  czym  o ich  uwzględnieniu  rozstrzyga  odpowiednio
Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu po wysłuchaniu Sekretarza.

5. Jeżeli  wniosek  wskazany  w ust. 4 nie zostanie  uwzględniony,  protokół  przyjmuje  się  na  najbliższym
posiedzeniu Organu Dzielnicy, którego dotyczy.

6. W przypadku niewniesienia wniosku w terminie określonym w ust. 4 lub uwzględnienia wniosków, protokół
uważa się za przyjęty.

7. Kopie  protokołów  Sekretarz  przekazuje  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w terminie  7 dni  od  dnia
przyjęcia.
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8. Kopie protokołów podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

§ 22. 

Członkowie Organów Dzielnicy swoje funkcje pełnią społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b Ustawy.

§ 23. 

1. Rada  może  powoływać  stałe  lub  doraźne  zespoły  problemowe  określając  ich  zakres  działania  i skład
osobowy.

2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić mieszkańcy Dzielnicy niebędący Radnymi.

3. Członkowie  zespołu  wybierają  Przewodniczącego  Zespołu  ze  swego  grona.  Przewodniczący  Zespołu
organizuje prace zespołu i składa sprawozdanie z prac zespołu Przewodniczącemu Zarządu.

Rozdział 5.
Współdziałanie z mieszkańcami

§ 24. 

1. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Rady zwołuje Zebranie.

2. Na  Zebraniu  Przewodniczący  Zarządu  składa  sprawozdanie  z działalności  Organów  Dzielnicy  w roku
ubiegłym.

3. W Zebraniu uczestniczy Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

4. O  terminie  i miejscu  Zebrania  powiadamia  się  mieszkańców  Dzielnicy  w sposób  określony  w §
17 ust. 5 oraz:

1) przekazując informację  zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się  na obszarze
Dzielnicy,

2) przekazując informację zarządcom jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych mających
siedzibę na obszarze Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwołuje dodatkowe Zebranie w sprawach istotnych
dla Dzielnicy na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) grupy co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy,

4) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 25. 

1. Radni  organizują  swoje  dyżury  w siedzibie  Organów  Dzielnicy.  O terminach  dyżurów  powiadamia  się
mieszkańców Dzielnicy poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sprawy dotyczące działania Organów Dzielnicy oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie
dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział 6.
Współdziałanie z Organami Miasta

§ 26. 

1. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy warunki dla ich działania, obsługę finansową oraz pomoc
merytoryczną.  W szczególności  Prezydent  Miasta  zapewnia  dostęp  do  lokalu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
i udostępnia  Organom  Dzielnicy  w lokalu  komputer,  sprzęt  drukujący,  aparat  telefoniczny  i miejsce  na
przechowywanie dokumentów.
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2. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy możliwość korzystania z porad komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta w zakresie spraw formalno-prawnych oraz innych spraw dotyczących realizacji ich zadań.

3. Informację  o działaniach  podjętych  w związku  z realizacją  wniosków,  o których  mowa  w §  12 pkt 6)
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta przedstawia na najbliższym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw jednostek pomocniczych.

4. Prezydent  Miasta  informuje  Przewodniczącego  Zarządu  o terminach  rozpoczęcia  i zakończenia  prac
inwestycyjno-remontowych  prowadzonych  na  terenie  dzielnicy  przez  Miasto  oraz  o organizowanych  wizjach
lokalnych na terenie Dzielnicy.

§ 27. 

1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przyjmuje  uwagi  i wnioski  Organów  Dzielnicy  dotyczące  ich
funkcjonowania  i współpracy  z Urzędem  Miasta  i miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  przekazuje  je
zależnie od kompetencji właściwym Organom Miasta.

2. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  właściwej  współpracy  pomiędzy  Organami  Miasta,
a Organami Dzielnicy organizuje co najmniej raz na kwartał posiedzenia Konwentu Przewodniczących Zarządów
Dzielnic. Na posiedzeniu konwentu omawia się bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Dzielnic.

3. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  możliwości  wykonania  zadań  o których  mowa  w §
12 pkt 5) przekazuje Zarządowi niezwłocznie otrzymane projekty uchwał.

4. Opinie, o których mowa w § 12 pkt 5), Zarząd wydaje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Rozdział 7.
Zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania

§ 28. 

1. Majątkiem Dzielnicy  są  składniki  mienia  przekazane  Dzielnicy  w celu  wykonywania  zadań statutowych
bądź nabyte ze środków Dzielnicy.

2. Składniki  mienia,  o których  mowa  w ust. 1,  Prezydent  Miasta  przekazuje  Dzielnicy  protokolarnie.
Przejmującym składniki mienia na rzecz Dzielnicy jest Przewodniczący Zarządu.

3. Dzielnica może samodzielnie wykorzystywać przekazane składniki  mienia zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w celu wykonywania zadań statutowych. Przekazanym mieniem zarządza Zarząd Dzielnicy.

4. Radni są odpowiedzialni za zachowanie szczególnej staranności przy korzystaniu z majątku Dzielnicy.

5. Zarząd jest  zobowiązany do przeprowadzania  raz w roku,  najdalej  do dnia  31 stycznia  roku następnego,
kontroli  stanu  ilościowo-rzeczowego  składników  przekazanego  mienia  będących  w jego  dyspozycji.
Przewodniczący Zarządu przekazuje Prezydentowi Miasta wynik tej kontroli w terminie 14 dni od jej zakończenia.

6. Dochody uzyskane ze składników mienia przekazanych Dzielnicy są przekazywane do budżetu Miasta.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Organów Miasta nad działalnością Organów Dzielnicy

§ 29. 

1. Kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej.

2. Kontrola  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  sprawowana  jest  w zakresie  legalności,  gospodarności,
rzetelności,  celowości  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem faktycznym poprzez  przeprowadzanie  kontroli
kompleksowych, problemowych i sprawdzających.

3. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej może:

1) dokonywać oceny sprawozdań z działalności Organów Dzielnicy,

2) dokonywać oceny bieżącej działalności Organów Dzielnicy,

3) dokonywać oceny wykorzystania składników mienia przekazanych Dzielnicy.
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4. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej
sprawozdanie z działalności Organów Dzielnicy w roku ubiegłym.

5. W razie stwierdzenia długotrwałego zaniedbywania obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej może złożyć do Rady wniosek o jego odwołanie.

§ 30. 

1. Uchwały Rady lub Zarządu sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały Rady lub Zarządu, w całości lub w części orzeka Rada Miejska po uzyskaniu opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Organy Dzielnicy, Rada Miejska na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

Rozdział 9.
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy

§ 31. 

1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne  i bierne  prawo  wyborcze  ma  obywatel  polski  oraz  obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący
obywatelem  polskim,  który  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończy  18 lat,  oraz  stale  zamieszkuje  na  obszarze
Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od
pracy, przypadający między 60, a 90 dniem od dnia podjęcia uchwały. Uchwała określa w szczególności:

1) godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

2) daty czynności wyborczych wynikające z niniejszego Statutu,

3) termin oraz miejsce zgłaszania kandydatur na członków Komisji Wyborczej, z tym, że termin nie może być
krótszy niż 7 dni,

4) wzory:

a) pieczęci Komisji Wyborczej,

b) zgłoszenia kandydatury na członka Komisji Wyborczej,

c) zgłoszenia listy kandydatów na Radnych,

d) oświadczenia o prawie wybieralności i zgodzie na kandydowanie,

e) listy poparcia listy kandydatów na Radnych,

f) protokołu rejestracji listy kandydatów na Radnych,

g) zgłoszenia męża zaufania,

h) zaświadczeń dla mężów zaufania,

i) listy głosujących,

j) kart do głosowania,

k) protokołu głosowania,

l) zaświadczenia o wyborze.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta.

6. Dzielnica stanowi jeden okręg wyborczy.
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§ 32. 

1. Prezydent Miasta nie później niż 35 dni przed dniem wyborów powołuje Komisję Wyborczą.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Radny Rady Miejskiej nie będący mieszkańcem Dzielnicy wybrany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) 4 osoby wybrane przez losowanie spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Radny Rady Miejskiej o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej organizuje jej prace.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami na Radnych.

5. Członkom Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta.

§ 33. 

1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) organizowanie wyborów do Rady,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,

3) rejestracja kandydatów na Radnych,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej,

6) przekazanie wyników wyborów wraz z dokumentacją z głosowania Prezydentowi Miasta.

§ 34. 

1. Od momentu rejestracji kandydaci mogą prowadzić agitację wyborczą.

2. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

1) w siedzibie Organów Dzielnicy,

2) w  miejscach  określonych  w art. 108 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  -  Kodeks  wyborczy  (t.j.  Dz.U.
2019 poz. 684 z późniejszymi zmianami)

3. Prezydent  Miasta  zapewnia  w miejskiej  gazecie  społeczno-kulturalnej,  w mediach  lokalnych  oraz  na
miejskich słupach ogłoszeniowych informacje o zarządzonych wyborach, pozwalające skutecznie poinformować
mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

§ 35. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Radnych przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze.

2. Kandydatów na Radnych zgłasza się pomiędzy 30, a 15 dniem przed dniem wyborów w czasie dyżurów
pełnionych przez członków Komisji Wyborczej w siedzibie Organów Dzielnicy.

3. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie
jednego kandydata.

4. Lista kandydatów nie może zawierać więcej niż 10 kandydatów.

5. Lista kandydatów posiada nazwę odróżniającą ją od innych list kandydatów.

6. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.

7. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek (lata ukończone na dzień wyborów),
numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania.

8. Do  zgłoszonej  listy  kandydatów  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie  każdego  z nich  o prawie
wybieralności i zgodzie na kandydowanie.

9. Każda zgłaszana lista kandydatów musi być poparta podpisami:
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1) w przypadku listy zawierającej jednego kandydata – co najmniej 10 wyborców,

2) w przypadku listy zawierającej od dwóch do pięciu kandydatów – co najmniej 30 wyborców,

3) w przypadku listy zawierającej więcej niż pięciu kandydatów – co najmniej 50 wyborców.

10. Jeżeli  zgłoszona  lista  kandydatów  wykazuje  wady,  Komisja  Wyborcza  wzywa  zgłaszających  do  ich
usunięcia  w ciągu 3 dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie zostaną  w terminie  usunięte,  Komisja  Wyborcza  stwierdza
nieważność zgłoszonej listy kandydatów.

§ 36. 

1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równej liczbie mandatów, wyborów nie przeprowadza się.
Komisja Wyborcza w takim przypadku stwierdza wybór zgłoszonych kandydatów na Radnych.

2. Jeżeli  w przewidywanym terminie zostanie  zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów,
termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 7 dni, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców
Dzielnicy i Prezydenta Miasta.

3. Jeżeli  pomimo  przedłużenia  terminu  nie zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów  -  wyborów
nie przeprowadza  się,  o czym  Komisja  Wyborcza  powiadamia  mieszkańców i Prezydenta  Miasta.  Wybory  do
Rady, w takim przypadku, zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu inicjatywy mieszkańców, popartej przez co
najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 37. 

1. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może wyznaczyć męża zaufania uprawnionego do obserwowania prac
Komisji Wyborczej. Mężem zaufania nie może być kandydat na Radnego.

2. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może zgłosić jednego męża zaufania.

3. Mąż  zaufania  reprezentuje  interesy  swoich  kandydatów  w szczególności  w czasie  głosowania,  przy
obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników głosowania przez obwodową komisję. Mąż zaufania pełni funkcję
obserwatora.

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności
w czasie wykonywania czynności przez Komisję Wyborczą.

§ 38. 

1. Głosowanie przeprowadza się w siedzibie Organów Dzielnicy.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego
przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.

3. Wyborca  otrzymuje  kartę  do  głosowania  po  uprzednim sprawdzeniu  przez  członka  Komisji  Wyborczej
dokumentu  tożsamości  i potwierdzeniu  udziału  w głosowaniu  poprzez  wpisanie  na  liście  głosujących  imienia
i nazwiska, wieku (lata ukończone na dzień wyborów), numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca zamieszkania oraz
złożenie na niej podpisu.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na Radnych zarejestrowane w okręgu wyborczym
w kolejności ich zgłoszenia.

5. Karta  do  głosowania  winna  zawierać  zwięzłą  informację  o sposobie  głosowania  i skutkach  wadliwego
wypełnienia karty.

6. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Komisji Wyborczej.

7. Wyborca  głosuje  na  kandydatów  przez  postawienie  znaku  "X"  w kratce  z lewej  strony  obok  nazwisk
kandydatów, na których głosuje.

§ 39. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
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3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia lub nie  postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosów

6. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach
liczby mandatów.

7. W przypadku osiągnięcia  przez  dwóch lub więcej  kandydatów równej  liczby głosów,  sytuującej  ich  na
ostatnim miejscu mandatowym, za wybranego uznaje się kandydata znajdującego się na liście kandydatów, która
uzyskała większą liczbę głosów.

8. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów, o których mowa w ust. 7 znajduje się na tej samej liście
kandydatów, za wybranego uznaje się kandydata, który umieszczony jest na liście w pierwszej kolejności.

9. W przypadku gdy listy kandydatów, o których mowa w ust. 7 uzyskały taką samą liczbę głosów, o uzyskaniu
mandatu  rozstrzyga  losowanie  przeprowadzone  przez  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w obecności
członków Komisji Wyborczej i mężów zaufania. Przebieg losowania opisuje się w protokole.

10. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zawierający, w szczególności:

1) liczbę uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów,

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona wybranych radnych.

11. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie Organów
Dzielnicy, a drugi przekazuje Prezydentowi Miasta.

12. Dokumenty  związane  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  wyborów  do  Rady  przechowuje  się
w Urzędzie Miasta.

§ 40. 

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej udokumentowany pisemny
protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty  wyborców rozpatruje  Komisja  Wyborcza  w terminie  14 dni  od  dnia  wyborów,  na  posiedzeniu
jawnym. O terminie i miejscu rozpatrzenia protestu Komisja Wyborcza informuje przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie Organów Dzielnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji, wnoszącemu protest przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rady Miejskiej,
która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 15 dni od daty wniesienia odwołania.

4. W  razie  braku  protestów  przeciwko  ważności  wyborów  na  terenie  Dzielnicy,  a także  po  rozpatrzeniu
protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy.

5. W terminie  15 dni  od dnia  stwierdzenia  ważności  wyborów na  terenie  Dzielnicy  Przewodniczący Rady
Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

6. Do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  posiedzenie  prowadzi  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub
wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej.
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7. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  Radni  składają  na  ręce  prowadzącego  posiedzenie
ślubowanie o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Dzielnicy Stare Miasto sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, działać zgodnie z prawem, troszczyć się o sprawy mieszkańców Dzielnicy,  dla dobra i pomyślności
Dzielnicy Stare Miasto oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

§ 41. 

1. Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje w przypadku:

1) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o prawie wybieralności do Rady,

2) śmierci,

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

4) utraty prawa wybieralności do Rady,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) niezłożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu Rady na którym jest obecny,

7) braku uczestnictwa w pracach Rady przez kolejne 12 miesięcy – na wniosek 1/4 Radnych.

2. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w drodze uchwały niezwłocznie.

3. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 2,  jest  równoznaczne  z wygaśnięciem  mandatu  Radnego
w ostatnim  dniu  kalendarzowym  miesiąca,  w którym  Przewodniczący  Rady  otrzymał  informacje  o zaistnieniu
przyczyny wygaśnięcia.

4. O wygaśnięciu mandatu radnego Przewodniczący Zarządu powiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Prezydenta Miasta w sposób określony w § 17 ust. 1 oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu.

6. Wybory uzupełniające przeprowadza Zarząd.

7. Tryb określony w § 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 stosuje się odpowiednio, z tym, że:

1) zadania Komisji Wyborczej wykonuje Zarząd,

2) kandydatów do Rady zgłasza się na Zebraniu,

3) lista kandydatów nie może zawierać więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia,

4) do listy kandydatów nie dołącza się podpisów mieszkańców,

5) w przypadku braku zgłoszonych kandydatów wygasłe mandaty zostają nieobsadzone.

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów, skład Rady obniżył się poniżej 2/3 Przewodniczący Rady zwołuje
Zebranie w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia ostatniego mandatu.

9. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:

1) podziału lub połączenia jednostek pomocniczych,

2) rozwiązania Rady.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 42. 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Statutu
Miasta,  uchwały  Rady  Miejskiej  i zarządzenia  Prezydenta  Miasta  związane  z funkcjonowaniem  jednostek
pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana Statutu następuje w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisła-
wia Śląskiego Stare Miasto

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Art. 35 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, że Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: nazwę i ob-
szar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, organizację i zadania orga-
nów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Art. 48 tej Ustawy podaje natomiast, że Statut ustala zakres w jakim jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a także ustala zakres czynności dokonywa-
nych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r.
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic została utworzona m.in. Dzielnica Stare
Miasto.

W związku z powyższym niniejsza uchwała uchwala Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Stare
Miasto. Statut spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie i zgodnie z zapisem art. 35 ustawy określając
zasady funkcjonowania jednostki pomocniczej tak, aby uwzględniały specyfikę sytuacji w Mieście Wodzisła-
wiu Śląskim, zachowując jednocześnie wszystko, co jest wymagane prawem.

Nazwa i obszar Dzielnicy zgodnie z § 8 i § 9 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tekst jednolity Uchwała
Nr  XVII/160/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  29 stycznia  2004 roku)  zostały  określone
w uchwale, na mocy której została utworzona Dzielnica.

Statut w Rozdziale III określa cel działania Dzielnicy i zakres zadań Dzielnicy. Został on określony na pod-
stawie wieloletniej praktyki dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych w Wodzisławiu Śląskim oraz
rozwiązań  przyjętych  w innych  miastach  w których  funkcjonują  jednostki  pomocnicze.  Wszystkie  zadania
mieszczą się w katalogu zadań własnych Miasta.

Rozdział  IV  opisuje  organizację  i zadania  organów Dzielnicy.  Zgodnie  z art. 37 ust. 1 i 2  Ustawy  z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy Dzielnicy dzielą się na uchwałodawczy (Rada) i wykonawczy
(Zarząd).  Rada  liczby  15 członków tak,  jak  to  określa  art. 17 Ustawy.  Do  kompetencji  Rady  należy  m.in.
uchwalanie rocznych planów działalności i planów rzeczowo-finansowych. Na czele Rady stoi Przewodniczący,
który organizuje jej prace. Zarząd przygotowuje oraz wykonuje uchwały Rady, a także występuje w imieniu
Dzielnicy w sprawach bieżących. Na czele zarządu stoi Przewodniczący, który kieruje jego pracami. Zostaje
wypełniony tym samym wymóg określony w art. 37, ust. 2, zdanie drugie. Zdecydowano się na ograniczenie
możliwości członkostwa w Zarządzie osobom, które są jednocześnie członkami organu stanowiącego lub wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego, są zatrudnione w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego albo
są kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta.

W Rozdziale V zawarto przepisy obligujące Organy Dzielnicy do współpracy z mieszkańcami, co pozwala
realizować zadania Dzielnicy określone w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu. Szczególną formą współpracy jest po-
wszechnie spotykana organizacja Zebrań mieszkańców.

Statut określa także w Rozdziale VI zasady na jakich ma przebiegać współpraca pomiędzy Organami Miasta
i Organami Dzielnicy. Wymienione rozwiązania mają usprawnić współpracę oraz ułatwić Dzielnicy realizację
jej celu działania.

Rozdział VII reguluje zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania oraz rozporządza-
nia dochodami z tego źródła w taki sposób, aby zapewnić rozsądne zarządzanie nimi.

Rozdział VIII określa zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jed-
nostki pomocniczej. Kontrolę sprawuje Rada Miejska, a w szczególności obowiązki te wypełnia Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Rada Miejska orzeka także o nieważności uchwały Rady lub postanowienia Zarządu.

W Statucie opisane są również zasady i tryb wyborów organu stanowiącego Dzielnicy. Czynne i bierne pra-
wo wyborcze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy, co jest
tożsame z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy dla  wyborów do rad
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gmin. Także przepisy dotyczące Komisji wyborczej i trybu zgłaszania kandydatów zostały określone na wzór
zasad wyborów do rad gmin. Rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość wyborów i zachęcić do uczest-
nictwa w nich większą ilość mieszkańców. Przyjęto także sposób uzupełniania składu Rady poprzez wybór na
zebraniu mieszkańców, aby zapewnić stabilność działania Organów Dzielnicy i ograniczyć koszty związane
z organizacją wyborów uzupełniających.
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia  27 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Wilchwy

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 7,  art. 35 ust. 1 i 3,  art. 40 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.U.  2020 poz. 713)  oraz  art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca  2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1461)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje  się  Statut  Dzielnicy  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  Wilchwy,  którego  treść  stanowi  załącznik  do
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXIII/238/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  26 sierpnia  2004 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Wilchwy.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.

STATUT DZIELNICY WILCHWY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Niniejszy statut określa w szczególności:

1) nazwę i obszar Dzielnicy,

2) zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez gminę oraz sposób ich realizacji,

3) organizację i zadania organów Dzielnicy,

4) zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy,

6) zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie.

§ 2. 

Użyte w Statucie Dzielnicy Wilchwy określenia oznaczają:

1) Miasto - Miasto Wodzisław Śląski,

2) Rada Miejska - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,

3) Prezydent Miasta - Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

4) Organy Miasta - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

5) Urząd Miasta – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

6) Dzielnica – jednostkę pomocniczą – Dzielnicę Wilchwy,

7) Rada - Radę Dzielnicy Wilchwy,

8) Zarząd - Zarząd Dzielnicy Wilchwy,

9) Organy Dzielnicy - Radę Dzielnicy Wilchwy, Zarząd Dzielnicy Wilchwy,

10) Przewodniczący Rady - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilchwy,

11) Wiceprzewodniczący Rady - Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wilchwy,

12) Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wilchwy,

13) Wiceprzewodniczący Zarządu - Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wilchwy,

14) Sekretarz – Sekretarza Zarządu Dzielnicy Wilchwy,

15) Radny - Radnego Dzielnicy Wilchwy,

16) Zebranie – Zebranie mieszkańców Dzielnicy Wilchwy

17) Komisja Wyborcza - Komisję Wyborczą Dzielnicy Wilchwy,

18) Statut - Statut Dzielnicy Wilchwy,

19) Ustawa - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713).
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Rozdział 2.
Nazwa i Obszar Dzielnicy

§ 3. 

1. Dzielnica  jest  jednostką  pomocniczą  Miasta  w rozumieniu  przepisów Ustawy  ustanowioną  uchwałą  Nr
XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia miejskich
jednostek pomocniczych – dzielnic.

2. Obszar Dzielnicy określa załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Zakres zadań przekazanych Dzielnicy przez Miasto oraz sposób ich realizacji

§ 4. 

1. Celem działania  Dzielnicy  jest  tworzenie  warunków dla  pełnego uczestnictwa jej  mieszkańców w życiu
wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zakresu zadań dzielnic należą zadania publiczne służące realizacji celu działania Dzielnicy, w tym:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie  mieszkańcom  Dzielnicy  udziału  w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem  i rozwojem
Dzielnicy,

3) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju Dzielnicy oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców,

4) inicjowanie i  wspieranie działań  aktywizujących  i integrujących  mieszkańców  Dzielnicy oraz
wspólnych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności za dobro wspólne,

6) rozwijanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Dzielnicy.

3. Dzielnica realizuje także zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

4. Dzielnica realizuje zadania poprzez:

1) współpracę:

a) z Radnymi Rady Miejskiej wybranymi z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy,

b) z  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi i  oświatowymi  w zakresie  ich  działań  na  rzecz  mieszkańców
Dzielnicy,

c) z  Policją, Strażą  Miejską, Strażą  Pożarną  oraz  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi w
sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) z instytucjami i organizacjami, które swoim zakresem działania obejmują obszar Dzielnicy lub działają na
rzecz mieszkańców Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy.

2) wnioskowanie oraz wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Dzielnicy,

3) realizację zadań służących rozwojowi Dzielnicy,

4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Dzielnicy,

5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Dzielnicy.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania Organów Dzielnicy

§ 5. 

1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.

2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.
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§ 6. 

1. Działalność Organów Dzielnicy jest jawna.

2. Jawność  działania  Organów  Dzielnicy  obejmuje  w szczególności  prawo  mieszkańców  do  informacji
o działalności  Organów  Dzielnicy,  wstępu  na  posiedzenia  Organów  Dzielnicy,  a także  dostęp  do  uchwał
i protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

3. Protokoły  i uchwały  Organów  Dzielnicy  udostępniane  są  mieszkańcom  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
w godzinach dyżurów Radnych.

§ 7. 

1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

§ 8. 

1. Do kompetencji Rady należy:

1) wybór  i odwoływanie  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczącego  Rady,  Przewodniczącego  Zarządu,
Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza oraz członków Zarządu,

2) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych zespołów Rady,

3) uchwalanie rocznych planów działalności,

4) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych Dzielnicy,

5) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań priorytetowych dla Dzielnicy na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

2. Rada może upoważnić Zarząd do dokonywania w określonym zakresie zmian w uchwałach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3) i 4).

§ 9. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Rady  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady może nastąpić w tym samym trybie co jego wybór na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

4. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  następuje  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  w tym  samym
trybie co jego wybór.

5. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Rady  lub  Wiceprzewodniczącego  Rady  jej
przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

6. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

7. W  przypadku  odwołania  lub  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady,  Rada  dokonuje  wyboru  nowego
Przewodniczącego Rady w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji. Do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Radny najstarszy wiekiem.

8. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest najpóźniej
w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę.

§ 10. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1) organizowanie pracy Rady,
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2) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

4) przewodniczenie Zebraniom.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 11. 

1. Rada wybiera Zarząd. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z:

1) członkostwem w organie stanowiącym lub wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

2) zatrudnieniem w Urzędzie Miasta,

3) funkcją kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 członków.

3. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu.

4. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, ulega rozwiązaniu.

5. Rozwiązanie  Rady  stwierdza  Rada  Miejska  uchwałą  podjętą  na  najbliższej  sesji  zwołanej  po  upływie
terminu określonego w ust 4.

§ 12. 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i ich realizacja,

4) przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych i określanie sposobu ich realizacji,

5) opiniowanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  w zakresie  w jakim  nie jest  to  sprzeczne  z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi:

a) potrzeb Dzielnicy przekraczających możliwości Organów Dzielnicy,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  oraz projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,

c) przebiegu  linii  komunikacyjnych,  lokalizacji  przystanków  i rozkładów  jazdy  miejskiego  transportu
zbiorowego,

d) funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych,

e) zmian w obwodach placówek oświatowych,

f) nadania lub zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu znajdującymi się na terenie Dzielnicy,

g) gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

h) lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

i) pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych,

j) utrzymania czystości i porządku,

k) innych spraw istotnych dla Dzielnicy.

7) zbieranie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz ich przekazywanie do właściwych organów,

8) występowanie  z inicjatywą  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  oraz  udział  w ich
przeprowadzaniu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej,
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9) uczestniczenie w komisjach odbiorów robót  należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Dzielnicy,

10) uczestniczenie  w wizjach  lokalowych  w zakresie  lokali  mieszkalnych  będących  w zasobach  Miasta
zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy,

11) powiadamianie mieszkańców Dzielnicy o posiedzeniach Organów Dzielnicy oraz Zebraniach,

12) informowanie mieszkańców Dzielnicy o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy.

§ 13. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady
w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  może  nastąpić  w tym samym trybie  co  jego  wybór  na  pisemny
wniosek:

1) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

2) Przewodniczącego Rady,

3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny
wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  następuje  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu w tym samym trybie co ich wybór.

6. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu,  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,
Sekretarza lub członka Zarządu jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

7. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

8. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego  rezygnacja  z pełnienia  funkcji  jest  równoznaczna
z odwołaniem lub rezygnacją całego Zarządu.

9. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu
1 miesiąca  od  dnia  odwołania  lub  od  dnia  przyjęcia  rezygnacji.  W przypadku  niedokonania  wyboru  nowego
Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji, przepis § 11 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

10. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza lub członka Zarządu, Przewodniczący
Zarządu zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę
na członka Zarządu.

11. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 14. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) podpisywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu Dzielnicy,

3) organizowanie pracy Zarządu,

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

5) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 6



6) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę,

7) koordynowanie dyżurów Radnych,

8) organizowanie współpracy z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1),

9) uczestniczenie w posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Zarządów Dzielnic,

10) przedstawianie na posiedzeniach Rady sprawozdania z prac Zarządu,

11) Przedstawiania na Zebraniach sprawozdania z prac Organów Dzielnicy.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 15. 

1. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji Organów Dzielnicy,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

2. W  razie  nieobecności  Sekretarza  jego  obowiązki  wykonuje  członek  Zarządu  wyznaczony  przez
Przewodniczącego Zarządu.

§ 16. 

1. Rada  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  w drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jej
kompetencji.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 17. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  Radnych  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną,
najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Materiały związane z przedmiotem posiedzenia w tym w szczególności projekt porządku obrad oraz projekty
uchwał przesyła się Radnym pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niewyrażenia  zgody przez Radnego na przesyłanie  materiałów związanych z przedmiotem
posiedzenia pocztą elektroniczną, Radny odbiera je w siedzibie Organów Dzielnicy.

4. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  także,  w sposób  określony  w ust. 1,
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej wybranych z okręgu wyborczego obejmującego
obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym bez prawa głosowania.

5. O terminie i miejscu posiedzenia  Rady powiadamia się mieszkańców Dzielnicy co najmniej  5 dni  przed
terminem posiedzenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania, na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej  połowy składu,  jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. Przewodniczący
Rady informuje Radnych o utracie kworum.

3. Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  zabrać  głos  w każdej  sprawie  stanowiącej  przedmiot
posiedzenia. Przewodniczący Rady może udzielić głosu każdej osobie uczestniczącej w posiedzeniu.
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4. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.

5. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady  może  nakazać  opuszczenie  sali  tym  osobom  spośród
publiczności,  które  swoim zachowaniem lub  wystąpieniami  zakłócają  porządek  obrad  bądź  naruszają  powagę
posiedzenia.

6. W  czasie  dyskusji  Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  składać  wnioski.  Złożone  wnioski
Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

7. Wnioski, które zostały przyjęte większością głosów traktuje się jak wnioski, o których mowa w § 12 pkt 6).

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

10. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

§ 19. 

1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jego
kompetencji.

2. Uchwałom Zarządu nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 20. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  członków  zarządu  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. W  sposób  określony  w ust. 1 o terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  także
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Przepisy § 18 ust. 1 do 5 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwały Zarządu podpisuje  Przewodniczący Zarządu,  a w razie  jego nieobecności  Wiceprzewodniczący
Zarządu.

5. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

6. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 21. 

1. Z posiedzeń Organów Dzielnicy sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący posiedzenie.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim
osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji, teksty uchwalonych wniosków oraz wyniki przeprowadzonych
głosowań. Przebieg dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie najistotniejszych myśli osób zabierających głos.

3. Sekretarz  udostępnia  protokół  do  wglądu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy  w terminie  7 dni  od  dnia
posiedzenia.

4. W trakcie posiedzenia lub nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia protokołu Radni mogą wnioskować
o poprawki  lub  uzupełnienia  do  protokołu,  przy  czym  o ich  uwzględnieniu  rozstrzyga  odpowiednio
Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu po wysłuchaniu Sekretarza.

5. Jeżeli  wniosek  wskazany  w ust. 4 nie zostanie  uwzględniony,  protokół  przyjmuje  się  na  najbliższym
posiedzeniu Organu Dzielnicy, którego dotyczy.

6. W przypadku niewniesienia wniosku w terminie określonym w ust. 4 lub uwzględnienia wniosków, protokół
uważa się za przyjęty.

7. Kopie  protokołów  Sekretarz  przekazuje  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w terminie  7 dni  od  dnia
przyjęcia.
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8. Kopie protokołów podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

§ 22. 

Członkowie Organów Dzielnicy swoje funkcje pełnią społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b Ustawy.

§ 23. 

1. Rada  może  powoływać  stałe  lub  doraźne  zespoły  problemowe  określając  ich  zakres  działania  i skład
osobowy.

2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić mieszkańcy Dzielnicy niebędący Radnymi.

3. Członkowie  zespołu  wybierają  Przewodniczącego  Zespołu  ze  swego  grona.  Przewodniczący  Zespołu
organizuje prace zespołu i składa sprawozdanie z prac zespołu Przewodniczącemu Zarządu.

Rozdział 5.
Współdziałanie z mieszkańcami

§ 24. 

1. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Rady zwołuje Zebranie.

2. Na  Zebraniu  Przewodniczący  Zarządu  składa  sprawozdanie  z działalności  Organów  Dzielnicy  w roku
ubiegłym.

3. W Zebraniu uczestniczy Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

4. O  terminie  i miejscu  Zebrania  powiadamia  się  mieszkańców  Dzielnicy  w sposób  określony  w §
17 ust. 5 oraz:

1) przekazując informację  zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się  na obszarze
Dzielnicy,

2) przekazując informację zarządcom jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych mających
siedzibę na obszarze Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwołuje dodatkowe Zebranie w sprawach istotnych
dla Dzielnicy na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) grupy co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy,

4) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 25. 

1. Radni  organizują  swoje  dyżury  w siedzibie  Organów  Dzielnicy.  O terminach  dyżurów  powiadamia  się
mieszkańców Dzielnicy poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sprawy dotyczące działania Organów Dzielnicy oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie
dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział 6.
Współdziałanie z Organami Miasta

§ 26. 

1. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy warunki dla ich działania, obsługę finansową oraz pomoc
merytoryczną.  W szczególności  Prezydent  Miasta  zapewnia  dostęp  do  lokalu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
i udostępnia  Organom  Dzielnicy  w lokalu  komputer,  sprzęt  drukujący,  aparat  telefoniczny  i miejsce  na
przechowywanie dokumentów.

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 9



2. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy możliwość korzystania z porad komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta w zakresie spraw formalno-prawnych oraz innych spraw dotyczących realizacji ich zadań.

3. Informację  o działaniach  podjętych  w związku  z realizacją  wniosków,  o których  mowa  w §  12 pkt 6)
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta przedstawia na najbliższym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw jednostek pomocniczych.

4. Prezydent  Miasta  informuje  Przewodniczącego  Zarządu  o terminach  rozpoczęcia  i zakończenia  prac
inwestycyjno-remontowych  prowadzonych  na  terenie  dzielnicy  przez  Miasto  oraz  o organizowanych  wizjach
lokalnych na terenie Dzielnicy.

§ 27. 

1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przyjmuje  uwagi  i wnioski  Organów  Dzielnicy  dotyczące  ich
funkcjonowania  i współpracy  z Urzędem  Miasta  i miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  przekazuje  je
zależnie od kompetencji właściwym Organom Miasta.

2. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  właściwej  współpracy  pomiędzy  Organami  Miasta,
a Organami Dzielnicy organizuje co najmniej raz na kwartał posiedzenia Konwentu Przewodniczących Zarządów
Dzielnic. Na posiedzeniu konwentu omawia się bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Dzielnic.

3. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  możliwości  wykonania  zadań  o których  mowa  w §
12 pkt 5) przekazuje Zarządowi niezwłocznie otrzymane projekty uchwał.

4. Opinie, o których mowa w § 12 pkt 5), Zarząd wydaje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Rozdział 7.
Zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania

§ 28. 

1. Majątkiem Dzielnicy  są  składniki  mienia  przekazane  Dzielnicy  w celu  wykonywania  zadań statutowych
bądź nabyte ze środków Dzielnicy.

2. Składniki  mienia,  o których  mowa  w ust. 1,  Prezydent  Miasta  przekazuje  Dzielnicy  protokolarnie.
Przejmującym składniki mienia na rzecz Dzielnicy jest Przewodniczący Zarządu.

3. Dzielnica może samodzielnie wykorzystywać przekazane składniki  mienia zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w celu wykonywania zadań statutowych. Przekazanym mieniem zarządza Zarząd Dzielnicy.

4. Radni są odpowiedzialni za zachowanie szczególnej staranności przy korzystaniu z majątku Dzielnicy.

5. Zarząd jest  zobowiązany do przeprowadzania  raz w roku,  najdalej  do dnia  31 stycznia  roku następnego,
kontroli  stanu  ilościowo-rzeczowego  składników  przekazanego  mienia  będących  w jego  dyspozycji.
Przewodniczący Zarządu przekazuje Prezydentowi Miasta wynik tej kontroli w terminie 14 dni od jej zakończenia.

6. Dochody uzyskane ze składników mienia przekazanych Dzielnicy są przekazywane do budżetu Miasta.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Organów Miasta nad działalnością Organów Dzielnicy

§ 29. 

1. Kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej.

2. Kontrola  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  sprawowana  jest  w zakresie  legalności,  gospodarności,
rzetelności,  celowości  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem faktycznym poprzez  przeprowadzanie  kontroli
kompleksowych, problemowych i sprawdzających.

3. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej może:

1) dokonywać oceny sprawozdań z działalności Organów Dzielnicy,

2) dokonywać oceny bieżącej działalności Organów Dzielnicy,

3) dokonywać oceny wykorzystania składników mienia przekazanych Dzielnicy.
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4. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej
sprawozdanie z działalności Organów Dzielnicy w roku ubiegłym.

5. W razie stwierdzenia długotrwałego zaniedbywania obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej może złożyć do Rady wniosek o jego odwołanie.

§ 30. 

1. Uchwały Rady lub Zarządu sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały Rady lub Zarządu, w całości lub w części orzeka Rada Miejska po uzyskaniu opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Organy Dzielnicy, Rada Miejska na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

Rozdział 9.
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy

§ 31. 

1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne  i bierne  prawo  wyborcze  ma  obywatel  polski  oraz  obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący
obywatelem  polskim,  który  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończy  18 lat,  oraz  stale  zamieszkuje  na  obszarze
Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od
pracy, przypadający między 60, a 90 dniem od dnia podjęcia uchwały. Uchwała określa w szczególności:

1) godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

2) daty czynności wyborczych wynikające z niniejszego Statutu,

3) termin oraz miejsce zgłaszania kandydatur na członków Komisji Wyborczej, z tym, że termin nie może być
krótszy niż 7 dni,

4) wzory:

a) pieczęci Komisji Wyborczej,

b) zgłoszenia kandydatury na członka Komisji Wyborczej,

c) zgłoszenia listy kandydatów na Radnych,

d) oświadczenia o prawie wybieralności i zgodzie na kandydowanie,

e) listy poparcia listy kandydatów na Radnych,

f) protokołu rejestracji listy kandydatów na Radnych,

g) zgłoszenia męża zaufania,

h) zaświadczeń dla mężów zaufania,

i) listy głosujących,

j) kart do głosowania,

k) protokołu głosowania,

l) zaświadczenia o wyborze.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta.

6. Dzielnica stanowi jeden okręg wyborczy.
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§ 32. 

1. Prezydent Miasta nie później niż 35 dni przed dniem wyborów powołuje Komisję Wyborczą.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Radny Rady Miejskiej nie będący mieszkańcem Dzielnicy wybrany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) 4 osoby wybrane przez losowanie spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Radny Rady Miejskiej o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej organizuje jej prace.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami na Radnych.

5. Członkom Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta.

§ 33. 

1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) organizowanie wyborów do Rady,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,

3) rejestracja kandydatów na Radnych,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej,

6) przekazanie wyników wyborów wraz z dokumentacją z głosowania Prezydentowi Miasta.

§ 34. 

1. Od momentu rejestracji kandydaci mogą prowadzić agitację wyborczą.

2. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

1) w siedzibie Organów Dzielnicy,

2) w  miejscach  określonych  w art. 108 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  -  Kodeks  wyborczy  (t.j.  Dz.U.
2019 poz. 684 z późniejszymi zmianami)

3. Prezydent  Miasta  zapewnia  w miejskiej  gazecie  społeczno-kulturalnej,  w mediach  lokalnych  oraz  na
miejskich słupach ogłoszeniowych informacje o zarządzonych wyborach, pozwalające skutecznie poinformować
mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

§ 35. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Radnych przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze.

2. Kandydatów na Radnych zgłasza się pomiędzy 30, a 15 dniem przed dniem wyborów w czasie dyżurów
pełnionych przez członków Komisji Wyborczej w siedzibie Organów Dzielnicy.

3. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie
jednego kandydata.

4. Lista kandydatów nie może zawierać więcej niż 10 kandydatów.

5. Lista kandydatów posiada nazwę odróżniającą ją od innych list kandydatów.

6. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.

7. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek (lata ukończone na dzień wyborów),
numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania.

8. Do  zgłoszonej  listy  kandydatów  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie  każdego  z nich  o prawie
wybieralności i zgodzie na kandydowanie.

9. Każda zgłaszana lista kandydatów musi być poparta podpisami:
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1) w przypadku listy zawierającej jednego kandydata – co najmniej 10 wyborców,

2) w przypadku listy zawierającej od dwóch do pięciu kandydatów – co najmniej 30 wyborców,

3) w przypadku listy zawierającej więcej niż pięciu kandydatów – co najmniej 50 wyborców.

10. Jeżeli  zgłoszona  lista  kandydatów  wykazuje  wady,  Komisja  Wyborcza  wzywa  zgłaszających  do  ich
usunięcia  w ciągu 3 dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie zostaną  w terminie  usunięte,  Komisja  Wyborcza  stwierdza
nieważność zgłoszonej listy kandydatów.

§ 36. 

1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równej liczbie mandatów, wyborów nie przeprowadza się.
Komisja Wyborcza w takim przypadku stwierdza wybór zgłoszonych kandydatów na Radnych.

2. Jeżeli  w przewidywanym terminie zostanie  zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów,
termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 7 dni, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców
Dzielnicy i Prezydenta Miasta.

3. Jeżeli  pomimo  przedłużenia  terminu  nie zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów  -  wyborów
nie przeprowadza  się,  o czym  Komisja  Wyborcza  powiadamia  mieszkańców i Prezydenta  Miasta.  Wybory  do
Rady, w takim przypadku, zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu inicjatywy mieszkańców, popartej przez co
najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 37. 

1. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może wyznaczyć męża zaufania uprawnionego do obserwowania prac
Komisji Wyborczej. Mężem zaufania nie może być kandydat na Radnego.

2. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może zgłosić jednego męża zaufania.

3. Mąż  zaufania  reprezentuje  interesy  swoich  kandydatów  w szczególności  w czasie  głosowania,  przy
obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników głosowania przez obwodową komisję. Mąż zaufania pełni funkcję
obserwatora.

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności
w czasie wykonywania czynności przez Komisję Wyborczą.

§ 38. 

1. Głosowanie przeprowadza się w siedzibie Organów Dzielnicy.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego
przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.

3. Wyborca  otrzymuje  kartę  do  głosowania  po  uprzednim sprawdzeniu  przez  członka  Komisji  Wyborczej
dokumentu  tożsamości  i potwierdzeniu  udziału  w głosowaniu  poprzez  wpisanie  na  liście  głosujących  imienia
i nazwiska, wieku (lata ukończone na dzień wyborów), numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca zamieszkania oraz
złożenie na niej podpisu.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na Radnych zarejestrowane w okręgu wyborczym
w kolejności ich zgłoszenia.

5. Karta  do  głosowania  winna  zawierać  zwięzłą  informację  o sposobie  głosowania  i skutkach  wadliwego
wypełnienia karty.

6. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Komisji Wyborczej.

7. Wyborca  głosuje  na  kandydatów  przez  postawienie  znaku  "X"  w kratce  z lewej  strony  obok  nazwisk
kandydatów, na których głosuje.

§ 39. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
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3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia lub nie  postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosów

6. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach
liczby mandatów.

7. W przypadku osiągnięcia  przez  dwóch lub więcej  kandydatów równej  liczby głosów,  sytuującej  ich  na
ostatnim miejscu mandatowym, za wybranego uznaje się kandydata znajdującego się na liście kandydatów, która
uzyskała większą liczbę głosów.

8. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów, o których mowa w ust. 7 znajduje się na tej samej liście
kandydatów, za wybranego uznaje się kandydata, który umieszczony jest na liście w pierwszej kolejności.

9. W przypadku gdy listy kandydatów, o których mowa w ust. 7 uzyskały taką samą liczbę głosów, o uzyskaniu
mandatu  rozstrzyga  losowanie  przeprowadzone  przez  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w obecności
członków Komisji Wyborczej i mężów zaufania. Przebieg losowania opisuje się w protokole.

10. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zawierający, w szczególności:

1) liczbę uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów,

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona wybranych radnych.

11. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie Organów
Dzielnicy, a drugi przekazuje Prezydentowi Miasta.

12. Dokumenty  związane  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  wyborów  do  Rady  przechowuje  się
w Urzędzie Miasta.

§ 40. 

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej udokumentowany pisemny
protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty  wyborców rozpatruje  Komisja  Wyborcza  w terminie  14 dni  od  dnia  wyborów,  na  posiedzeniu
jawnym. O terminie i miejscu rozpatrzenia protestu Komisja Wyborcza informuje przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie Organów Dzielnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji, wnoszącemu protest przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rady Miejskiej,
która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 15 dni od daty wniesienia odwołania.

4. W  razie  braku  protestów  przeciwko  ważności  wyborów  na  terenie  Dzielnicy,  a także  po  rozpatrzeniu
protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy.

5. W terminie  15 dni  od dnia  stwierdzenia  ważności  wyborów na  terenie  Dzielnicy  Przewodniczący Rady
Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

6. Do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  posiedzenie  prowadzi  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub
wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej.
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7. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  Radni  składają  na  ręce  prowadzącego  posiedzenie
ślubowanie  o treści:  „Ślubuję  uroczyście  obowiązki  Radnego Dzielnicy  Wilchwy sprawować  godnie,  rzetelnie
i uczciwie, działać zgodnie z prawem, troszczyć się o sprawy mieszkańców Dzielnicy,  dla dobra i pomyślności
Dzielnicy Wilchwy oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

§ 41. 

1. Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje w przypadku:

1) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o prawie wybieralności do Rady,

2) śmierci,

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

4) utraty prawa wybieralności do Rady,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) niezłożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu Rady na którym jest obecny,

7) braku uczestnictwa w pracach Rady przez kolejne 12 miesięcy – na wniosek 1/4 Radnych.

2. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w drodze uchwały niezwłocznie.

3. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 2,  jest  równoznaczne  z wygaśnięciem  mandatu  Radnego
w ostatnim  dniu  kalendarzowym  miesiąca,  w którym  Przewodniczący  Rady  otrzymał  informacje  o zaistnieniu
przyczyny wygaśnięcia.

4. O wygaśnięciu mandatu radnego Przewodniczący Zarządu powiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Prezydenta Miasta w sposób określony w § 17 ust. 1 oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu.

6. Wybory uzupełniające przeprowadza Zarząd.

7. Tryb określony w § 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 stosuje się odpowiednio, z tym, że:

1) zadania Komisji Wyborczej wykonuje Zarząd,

2) kandydatów do Rady zgłasza się na Zebraniu,

3) lista kandydatów nie może zawierać więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia,

4) do listy kandydatów nie dołącza się podpisów mieszkańców,

5) w przypadku braku zgłoszonych kandydatów wygasłe mandaty zostają nieobsadzone.

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów, skład Rady obniżył się poniżej 2/3 Przewodniczący Rady zwołuje
Zebranie w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia ostatniego mandatu.

9. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:

1) podziału lub połączenia jednostek pomocniczych,

2) rozwiązania Rady.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 42. 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Statutu
Miasta,  uchwały  Rady  Miejskiej  i zarządzenia  Prezydenta  Miasta  związane  z funkcjonowaniem  jednostek
pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana Statutu następuje w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisła-
wia Śląskiego Wilchwy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Art. 35 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, że Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: nazwę i ob-
szar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, organizację i zadania orga-
nów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Art. 48 tej Ustawy podaje natomiast, że Statut ustala zakres w jakim jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a także ustala zakres czynności dokonywa-
nych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r.
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic została utworzona m.in. Dzielnica Wil -
chwy.

W związku z powyższym niniejsza uchwała uchwala Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Wil-
chwy. Statut spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie i zgodnie z zapisem art. 35 ustawy określając
zasady funkcjonowania jednostki pomocniczej tak, aby uwzględniały specyfikę sytuacji w Mieście Wodzisła-
wiu Śląskim, zachowując jednocześnie wszystko, co jest wymagane prawem.

Nazwa i obszar Dzielnicy zgodnie z § 8 i § 9 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tekst jednolity Uchwała
Nr  XVII/160/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  29 stycznia  2004 roku)  zostały  określone
w uchwale, na mocy której została utworzona Dzielnica.

Statut w Rozdziale III określa cel działania Dzielnicy i zakres zadań Dzielnicy. Został on określony na pod-
stawie wieloletniej praktyki dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych w Wodzisławiu Śląskim oraz
rozwiązań  przyjętych  w innych  miastach  w których  funkcjonują  jednostki  pomocnicze.  Wszystkie  zadania
mieszczą się w katalogu zadań własnych Miasta.

Rozdział  IV  opisuje  organizację  i zadania  organów Dzielnicy.  Zgodnie  z art. 37 ust. 1 i 2  Ustawy  z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy Dzielnicy dzielą się na uchwałodawczy (Rada) i wykonawczy
(Zarząd).  Rada  liczby  15 członków tak,  jak  to  określa  art. 17 Ustawy.  Do  kompetencji  Rady  należy  m.in.
uchwalanie rocznych planów działalności i planów rzeczowo-finansowych. Na czele Rady stoi Przewodniczący,
który organizuje jej prace. Zarząd przygotowuje oraz wykonuje uchwały Rady, a także występuje w imieniu
Dzielnicy w sprawach bieżących. Na czele zarządu stoi Przewodniczący, który kieruje jego pracami. Zostaje
wypełniony tym samym wymóg określony w art. 37, ust. 2, zdanie drugie. Zdecydowano się na ograniczenie
możliwości członkostwa w Zarządzie osobom, które są jednocześnie członkami organu stanowiącego lub wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego, są zatrudnione w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego albo
są kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta.

W Rozdziale V zawarto przepisy obligujące Organy Dzielnicy do współpracy z mieszkańcami, co pozwala
realizować zadania Dzielnicy określone w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu. Szczególną formą współpracy jest po-
wszechnie spotykana organizacja Zebrań mieszkańców.

Statut określa także w Rozdziale VI zasady na jakich ma przebiegać współpraca pomiędzy Organami Miasta
i Organami Dzielnicy. Wymienione rozwiązania mają usprawnić współpracę oraz ułatwić Dzielnicy realizację
jej celu działania.

Rozdział VII reguluje zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania oraz rozporządza-
nia dochodami z tego źródła w taki sposób, aby zapewnić rozsądne zarządzanie nimi.

Rozdział VIII określa zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jed-
nostki pomocniczej. Kontrolę sprawuje Rada Miejska, a w szczególności obowiązki te wypełnia Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Rada Miejska orzeka także o nieważności uchwały Rady lub postanowienia Zarządu.

W Statucie opisane są również zasady i tryb wyborów organu stanowiącego Dzielnicy. Czynne i bierne pra-
wo wyborcze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy, co jest
tożsame z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy dla  wyborów do rad
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gmin. Także przepisy dotyczące Komisji wyborczej i trybu zgłaszania kandydatów zostały określone na wzór
zasad wyborów do rad gmin. Rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość wyborów i zachęcić do uczest-
nictwa w nich większą ilość mieszkańców. Przyjęto także sposób uzupełniania składu Rady poprzez wybór na
zebraniu mieszkańców, aby zapewnić stabilność działania Organów Dzielnicy i ograniczyć koszty związane
z organizacją wyborów uzupełniających.
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/262/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia  27 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Zawada

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 7,  art. 35 ust. 1 i 3,  art. 40 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie  gminnym (tekst  jednolity  Dz.U.  2020 poz. 713)  oraz  art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca  2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1461)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje  się  Statut  Dzielnicy  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  Zawada,  którego  treść  stanowi  załącznik  do
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci  moc  uchwała  Nr  XXIII/239/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  26 sierpnia  2004 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Zawada.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2021 r.

STATUT DZIELNICY ZAWADA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Niniejszy statut określa w szczególności:

1) nazwę i obszar Dzielnicy,

2) zakres zadań przekazywanych Dzielnicy przez gminę oraz sposób ich realizacji,

3) organizację i zadania organów Dzielnicy,

4) zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Dzielnicy,

6) zasady i tryb wyborów organów Dzielnicy oraz ich odwoływanie.

§ 2. 

Użyte w Statucie Dzielnicy Zawada określenia oznaczają:

1) Miasto - Miasto Wodzisław Śląski,

2) Rada Miejska - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,

3) Prezydent Miasta - Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

4) Organy Miasta - Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

5) Urząd Miasta – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego,

6) Dzielnica – jednostkę pomocniczą – Dzielnicę Zawada,

7) Rada - Radę Dzielnicy Zawada,

8) Zarząd - Zarząd Dzielnicy Zawada,

9) Organy Dzielnicy - Radę Dzielnicy Zawada, Zarząd Dzielnicy Zawada,

10) Przewodniczący Rady - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zawada,

11) Wiceprzewodniczący Rady - Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Zawada,

12) Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zawada,

13) Wiceprzewodniczący Zarządu - Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zawada,

14) Sekretarz – Sekretarza Zarządu Dzielnicy Zawada,

15) Radny - Radnego Dzielnicy Zawada,

16) Zebranie – Zebranie mieszkańców Dzielnicy Zawada

17) Komisja Wyborcza - Komisję Wyborczą Dzielnicy Zawada,

18) Statut - Statut Dzielnicy Zawada,

19) Ustawa - Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 713).
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Rozdział 2.
Nazwa i Obszar Dzielnicy

§ 3. 

1. Dzielnica  jest  jednostką  pomocniczą  Miasta  w rozumieniu  przepisów Ustawy  ustanowioną  uchwałą  Nr
XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia miejskich
jednostek pomocniczych – dzielnic.

2. Obszar Dzielnicy określa załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Zakres zadań przekazanych Dzielnicy przez Miasto oraz sposób ich realizacji

§ 4. 

1. Celem działania  Dzielnicy  jest  tworzenie  warunków dla  pełnego uczestnictwa jej  mieszkańców w życiu
wspólnoty oraz tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

2. Do zakresu zadań dzielnic należą zadania publiczne służące realizacji celu działania Dzielnicy, w tym:

1) reprezentowanie interesów mieszkańców Dzielnicy,

2) zapewnienie  mieszkańcom  Dzielnicy  udziału  w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem  i rozwojem
Dzielnicy,

3) podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju Dzielnicy oraz poprawy
warunków życia jej mieszkańców,

4) inicjowanie i  wspieranie działań  aktywizujących  i integrujących  mieszkańców  Dzielnicy oraz
wspólnych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności za dobro wspólne,

6) rozwijanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Dzielnicy.

3. Dzielnica realizuje także zadania wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

4. Dzielnica realizuje zadania poprzez:

1) współpracę:

a) z Radnymi Rady Miejskiej wybranymi z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy,

b) z  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi i  oświatowymi  w zakresie  ich  działań  na  rzecz  mieszkańców
Dzielnicy,

c) z  Policją, Strażą  Miejską, Strażą  Pożarną  oraz  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi w
sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) z instytucjami i organizacjami, które swoim zakresem działania obejmują obszar Dzielnicy lub działają na
rzecz mieszkańców Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy.

2) wnioskowanie oraz wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Dzielnicy,

3) realizację zadań służących rozwojowi Dzielnicy,

4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Dzielnicy,

5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Dzielnicy.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania Organów Dzielnicy

§ 5. 

1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada.

2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.
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§ 6. 

1. Działalność Organów Dzielnicy jest jawna.

2. Jawność  działania  Organów  Dzielnicy  obejmuje  w szczególności  prawo  mieszkańców  do  informacji
o działalności  Organów  Dzielnicy,  wstępu  na  posiedzenia  Organów  Dzielnicy,  a także  dostęp  do  uchwał
i protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

3. Protokoły  i uchwały  Organów  Dzielnicy  udostępniane  są  mieszkańcom  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
w godzinach dyżurów Radnych.

§ 7. 

1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

§ 8. 

1. Do kompetencji Rady należy:

1) wybór  i odwoływanie  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczącego  Rady,  Przewodniczącego  Zarządu,
Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza oraz członków Zarządu,

2) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych zespołów Rady,

3) uchwalanie rocznych planów działalności,

4) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych Dzielnicy,

5) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań priorytetowych dla Dzielnicy na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

2. Rada może upoważnić Zarząd do dokonywania w określonym zakresie zmian w uchwałach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3) i 4).

§ 9. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Rady  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  zwykłą  większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie Przewodniczącego Rady może nastąpić w tym samym trybie co jego wybór na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

4. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Rady  następuje  na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  w tym  samym
trybie co jego wybór.

5. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Rady  lub  Wiceprzewodniczącego  Rady  jej
przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

6. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

7. W  przypadku  odwołania  lub  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady,  Rada  dokonuje  wyboru  nowego
Przewodniczącego Rady w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji. Do czasu wyboru
nowego Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Radny najstarszy wiekiem.

8. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady zobowiązany jest najpóźniej
w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę.

§ 10. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1) organizowanie pracy Rady,
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2) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

4) przewodniczenie Zebraniom.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 11. 

1. Rada wybiera Zarząd. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z:

1) członkostwem w organie stanowiącym lub wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

2) zatrudnieniem w Urzędzie Miasta,

3) funkcją kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i 2 członków.

3. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu.

4. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, ulega rozwiązaniu.

5. Rozwiązanie  Rady  stwierdza  Rada  Miejska  uchwałą  podjętą  na  najbliższej  sesji  zwołanej  po  upływie
terminu określonego w ust 4.

§ 12. 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i ich realizacja,

4) przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych i określanie sposobu ich realizacji,

5) opiniowanie  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  w zakresie  w jakim  nie jest  to  sprzeczne  z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi:

a) potrzeb Dzielnicy przekraczających możliwości Organów Dzielnicy,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  oraz projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmian,

c) przebiegu  linii  komunikacyjnych,  lokalizacji  przystanków  i rozkładów  jazdy  miejskiego  transportu
zbiorowego,

d) funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych,

e) zmian w obwodach placówek oświatowych,

f) nadania lub zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu znajdującymi się na terenie Dzielnicy,

g) gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

h) lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

i) pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych,

j) utrzymania czystości i porządku,

k) innych spraw istotnych dla Dzielnicy.

7) zbieranie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz ich przekazywanie do właściwych organów,

8) występowanie  z inicjatywą  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  z mieszkańcami  oraz  udział  w ich
przeprowadzaniu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej,

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 5



9) uczestniczenie w komisjach odbiorów robót  należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto,
realizowanych na obszarze Dzielnicy,

10) uczestniczenie  w wizjach  lokalowych  w zakresie  lokali  mieszkalnych  będących  w zasobach  Miasta
zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy,

11) powiadamianie mieszkańców Dzielnicy o posiedzeniach Organów Dzielnicy oraz Zebraniach,

12) informowanie mieszkańców Dzielnicy o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy.

§ 13. 

1. Rada  wybiera  Przewodniczącego  Zarządu  bezwzględną  większością  głosów  statutowego  składu  Rady,
w głosowaniu jawnym.

2. Rada  wybiera  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady
w głosowaniu jawnym.

3. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  może  nastąpić  w tym samym trybie  co  jego  wybór  na  pisemny
wniosek:

1) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

2) Przewodniczącego Rady,

3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny
wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania.

5. Odwołanie  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,  Sekretarza  i członków  Zarządu  następuje  na  wniosek
Przewodniczącego Zarządu w tym samym trybie co ich wybór.

6. W  przypadku  złożenia  rezygnacji  przez  Przewodniczącego  Zarządu,  Wiceprzewodniczącego  Zarządu,
Sekretarza lub członka Zarządu jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

7. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  jest  równoznaczne  z przyjęciem  rezygnacji  przez  Radę
w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w którym rezygnacja została zgłoszona.

8. Odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu  lub  jego  rezygnacja  z pełnienia  funkcji  jest  równoznaczna
z odwołaniem lub rezygnacją całego Zarządu.

9. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu
1 miesiąca  od  dnia  odwołania  lub  od  dnia  przyjęcia  rezygnacji.  W przypadku  niedokonania  wyboru  nowego
Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji, przepis § 11 ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.

10. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza lub członka Zarządu, Przewodniczący
Zarządu zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania, przedstawić Radzie nową kandydaturę
na członka Zarządu.

11. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 14. 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,

2) podpisywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu Dzielnicy,

3) organizowanie pracy Zarządu,

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

5) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
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6) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę,

7) koordynowanie dyżurów Radnych,

8) organizowanie współpracy z podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1),

9) uczestniczenie w posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Zarządów Dzielnic,

10) przedstawianie na posiedzeniach Rady sprawozdania z prac Zarządu,

11) Przedstawiania na Zebraniach sprawozdania z prac Organów Dzielnicy.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Zarządu.

§ 15. 

1. Do obowiązków Sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji Organów Dzielnicy,

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

2. W  razie  nieobecności  Sekretarza  jego  obowiązki  wykonuje  członek  Zarządu  wyznaczony  przez
Przewodniczącego Zarządu.

§ 16. 

1. Rada  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  w drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jej
kompetencji.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 17. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  Radnych  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną,
najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Materiały związane z przedmiotem posiedzenia w tym w szczególności projekt porządku obrad oraz projekty
uchwał przesyła się Radnym pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niewyrażenia  zgody przez Radnego na przesyłanie  materiałów związanych z przedmiotem
posiedzenia pocztą elektroniczną, Radny odbiera je w siedzibie Organów Dzielnicy.

4. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Rady  zawiadamia  się  także,  w sposób  określony  w ust. 1,
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej wybranych z okręgu wyborczego obejmującego
obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym bez prawa głosowania.

5. O terminie i miejscu posiedzenia  Rady powiadamia się mieszkańców Dzielnicy co najmniej  5 dni  przed
terminem posiedzenia poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania, na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej  połowy składu,  jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. Przewodniczący
Rady informuje Radnych o utracie kworum.

3. Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  zabrać  głos  w każdej  sprawie  stanowiącej  przedmiot
posiedzenia. Przewodniczący Rady może udzielić głosu każdej osobie uczestniczącej w posiedzeniu.
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4. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.

5. Po  uprzednim  ostrzeżeniu  Przewodniczący  Rady  może  nakazać  opuszczenie  sali  tym  osobom  spośród
publiczności,  które  swoim zachowaniem lub  wystąpieniami  zakłócają  porządek  obrad  bądź  naruszają  powagę
posiedzenia.

6. W  czasie  dyskusji  Radni  oraz  radni  Rady  Miejskiej  mają  prawo  składać  wnioski.  Złożone  wnioski
Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

7. Wnioski, które zostały przyjęte większością głosów traktuje się jak wnioski, o których mowa w § 12 pkt 6).

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

10. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

§ 19. 

1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  i rozstrzyga  drodze  uchwał  wszystkie  sprawy,  które  należą  do  jego
kompetencji.

2. Uchwałom Zarządu nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.

§ 20. 

1. O  terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  członków  zarządu  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. W  sposób  określony  w ust. 1 o terminie  i miejscu  posiedzenia  Zarządu  zawiadamia  się  także
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Przepisy § 18 ust. 1 do 5 stosuje się odpowiednio.

4. Uchwały Zarządu podpisuje  Przewodniczący Zarządu,  a w razie  jego nieobecności  Wiceprzewodniczący
Zarządu.

5. Kopie podjętych uchwał Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia
podjęcia.

6. Kopie  podjętych  uchwał  podlegają  opublikowaniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Wodzisławia Śląskiego w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

§ 21. 

1. Z posiedzeń Organów Dzielnicy sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący posiedzenie.

2. W protokole zamieszcza się dane o terminie i miejscu odbywania się posiedzenia, o uczestniczących w nim
osobach, o porządku posiedzenia i jego realizacji, teksty uchwalonych wniosków oraz wyniki przeprowadzonych
głosowań. Przebieg dyskusji wpisuje się poprzez ujęcie najistotniejszych myśli osób zabierających głos.

3. Sekretarz  udostępnia  protokół  do  wglądu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy  w terminie  7 dni  od  dnia
posiedzenia.

4. W trakcie posiedzenia lub nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia protokołu Radni mogą wnioskować
o poprawki  lub  uzupełnienia  do  protokołu,  przy  czym  o ich  uwzględnieniu  rozstrzyga  odpowiednio
Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Zarządu po wysłuchaniu Sekretarza.

5. Jeżeli  wniosek  wskazany  w ust. 4 nie zostanie  uwzględniony,  protokół  przyjmuje  się  na  najbliższym
posiedzeniu Organu Dzielnicy, którego dotyczy.

6. W przypadku niewniesienia wniosku w terminie określonym w ust. 4 lub uwzględnienia wniosków, protokół
uważa się za przyjęty.

7. Kopie  protokołów  Sekretarz  przekazuje  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w terminie  7 dni  od  dnia
przyjęcia.
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8. Kopie protokołów podlegają opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia.

§ 22. 

Członkowie Organów Dzielnicy swoje funkcje pełnią społecznie, z zastrzeżeniem art. 37b Ustawy.

§ 23. 

1. Rada  może  powoływać  stałe  lub  doraźne  zespoły  problemowe  określając  ich  zakres  działania  i skład
osobowy.

2. W skład zespołów problemowych mogą wchodzić mieszkańcy Dzielnicy niebędący Radnymi.

3. Członkowie  zespołu  wybierają  Przewodniczącego  Zespołu  ze  swego  grona.  Przewodniczący  Zespołu
organizuje prace zespołu i składa sprawozdanie z prac zespołu Przewodniczącemu Zarządu.

Rozdział 5.
Współdziałanie z mieszkańcami

§ 24. 

1. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Rady zwołuje Zebranie.

2. Na  Zebraniu  Przewodniczący  Zarządu  składa  sprawozdanie  z działalności  Organów  Dzielnicy  w roku
ubiegłym.

3. W Zebraniu uczestniczy Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

4. O  terminie  i miejscu  Zebrania  powiadamia  się  mieszkańców  Dzielnicy  w sposób  określony  w §
17 ust. 5 oraz:

1) przekazując informację  zarządcom budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się  na obszarze
Dzielnicy,

2) przekazując informację zarządcom jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych mających
siedzibę na obszarze Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwołuje dodatkowe Zebranie w sprawach istotnych
dla Dzielnicy na pisemny wniosek:

1) Przewodniczącego Zarządu,

2) co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,

3) grupy co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy,

4) Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 25. 

1. Radni  organizują  swoje  dyżury  w siedzibie  Organów  Dzielnicy.  O terminach  dyżurów  powiadamia  się
mieszkańców Dzielnicy poprzez umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych przekazanych Dzielnicy do
używania oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Sprawy dotyczące działania Organów Dzielnicy oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie
dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział 6.
Współdziałanie z Organami Miasta

§ 26. 

1. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy warunki dla ich działania, obsługę finansową oraz pomoc
merytoryczną.  W szczególności  Prezydent  Miasta  zapewnia  dostęp  do  lokalu  w siedzibie  Organów  Dzielnicy
i udostępnia  Organom  Dzielnicy  w lokalu  komputer,  sprzęt  drukujący,  aparat  telefoniczny  i miejsce  na
przechowywanie dokumentów.
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2. Prezydent Miasta zapewnia Organom Dzielnicy możliwość korzystania z porad komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta w zakresie spraw formalno-prawnych oraz innych spraw dotyczących realizacji ich zadań.

3. Informację  o działaniach  podjętych  w związku  z realizacją  wniosków,  o których  mowa  w §  12 pkt 6)
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta przedstawia na najbliższym posiedzeniu
Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw jednostek pomocniczych.

4. Prezydent  Miasta  informuje  Przewodniczącego  Zarządu  o terminach  rozpoczęcia  i zakończenia  prac
inwestycyjno-remontowych  prowadzonych  na  terenie  dzielnicy  przez  Miasto  oraz  o organizowanych  wizjach
lokalnych na terenie Dzielnicy.

§ 27. 

1. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  przyjmuje  uwagi  i wnioski  Organów  Dzielnicy  dotyczące  ich
funkcjonowania  i współpracy  z Urzędem  Miasta  i miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  przekazuje  je
zależnie od kompetencji właściwym Organom Miasta.

2. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  właściwej  współpracy  pomiędzy  Organami  Miasta,
a Organami Dzielnicy organizuje co najmniej raz na kwartał posiedzenia Konwentu Przewodniczących Zarządów
Dzielnic. Na posiedzeniu konwentu omawia się bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Dzielnic.

3. Przewodniczący  Rady  Miejskiej  dla  zapewnienia  możliwości  wykonania  zadań  o których  mowa  w §
12 pkt 5) przekazuje Zarządowi niezwłocznie otrzymane projekty uchwał.

4. Opinie, o których mowa w § 12 pkt 5), Zarząd wydaje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Rozdział 7.
Zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania

§ 28. 

1. Majątkiem Dzielnicy  są  składniki  mienia  przekazane  Dzielnicy  w celu  wykonywania  zadań statutowych
bądź nabyte ze środków Dzielnicy.

2. Składniki  mienia,  o których  mowa  w ust. 1,  Prezydent  Miasta  przekazuje  Dzielnicy  protokolarnie.
Przejmującym składniki mienia na rzecz Dzielnicy jest Przewodniczący Zarządu.

3. Dzielnica może samodzielnie wykorzystywać przekazane składniki  mienia zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w celu wykonywania zadań statutowych. Przekazanym mieniem zarządza Zarząd Dzielnicy.

4. Radni są odpowiedzialni za zachowanie szczególnej staranności przy korzystaniu z majątku Dzielnicy.

5. Zarząd jest  zobowiązany do przeprowadzania  raz w roku,  najdalej  do dnia  31 stycznia  roku następnego,
kontroli  stanu  ilościowo-rzeczowego  składników  przekazanego  mienia  będących  w jego  dyspozycji.
Przewodniczący Zarządu przekazuje Prezydentowi Miasta wynik tej kontroli w terminie 14 dni od jej zakończenia.

6. Dochody uzyskane ze składników mienia przekazanych Dzielnicy są przekazywane do budżetu Miasta.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Organów Miasta nad działalnością Organów Dzielnicy

§ 29. 

1. Kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej.

2. Kontrola  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  sprawowana  jest  w zakresie  legalności,  gospodarności,
rzetelności,  celowości  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem faktycznym poprzez  przeprowadzanie  kontroli
kompleksowych, problemowych i sprawdzających.

3. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej może:

1) dokonywać oceny sprawozdań z działalności Organów Dzielnicy,

2) dokonywać oceny bieżącej działalności Organów Dzielnicy,

3) dokonywać oceny wykorzystania składników mienia przekazanych Dzielnicy.
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4. W terminie do 30 marca każdego roku Przewodniczący Zarządu składa Przewodniczącemu Rady Miejskiej
sprawozdanie z działalności Organów Dzielnicy w roku ubiegłym.

5. W razie stwierdzenia długotrwałego zaniedbywania obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu, Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej może złożyć do Rady wniosek o jego odwołanie.

§ 30. 

1. Uchwały Rady lub Zarządu sprzeczne z prawem są nieważne.

2. O nieważności uchwały Rady lub Zarządu, w całości lub w części orzeka Rada Miejska po uzyskaniu opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Organy Dzielnicy, Rada Miejska na wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej może w drodze uchwały rozwiązać Radę.

Rozdział 9.
Zasady i tryb wyborów Rady Dzielnicy

§ 31. 

1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.

2. Czynne  i bierne  prawo  wyborcze  ma  obywatel  polski  oraz  obywatel  Unii  Europejskiej  niebędący
obywatelem  polskim,  który  najpóźniej  w dniu  głosowania  kończy  18 lat,  oraz  stale  zamieszkuje  na  obszarze
Dzielnicy.

3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Wybory do Rady zarządza uchwałą Rada Miejska wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od
pracy, przypadający między 60, a 90 dniem od dnia podjęcia uchwały. Uchwała określa w szczególności:

1) godzinę rozpoczęcia i zakończenia głosowania,

2) daty czynności wyborczych wynikające z niniejszego Statutu,

3) termin oraz miejsce zgłaszania kandydatur na członków Komisji Wyborczej, z tym, że termin nie może być
krótszy niż 7 dni,

4) wzory:

a) pieczęci Komisji Wyborczej,

b) zgłoszenia kandydatury na członka Komisji Wyborczej,

c) zgłoszenia listy kandydatów na Radnych,

d) oświadczenia o prawie wybieralności i zgodzie na kandydowanie,

e) listy poparcia listy kandydatów na Radnych,

f) protokołu rejestracji listy kandydatów na Radnych,

g) zgłoszenia męża zaufania,

h) zaświadczeń dla mężów zaufania,

i) listy głosujących,

j) kart do głosowania,

k) protokołu głosowania,

l) zaświadczenia o wyborze.

5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta.

6. Dzielnica stanowi jeden okręg wyborczy.
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§ 32. 

1. Prezydent Miasta nie później niż 35 dni przed dniem wyborów powołuje Komisję Wyborczą.

2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:

1) Radny Rady Miejskiej nie będący mieszkańcem Dzielnicy wybrany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) 4 osoby wybrane przez losowanie spośród zgłoszonych kandydatur.

3. Radny Rady Miejskiej o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej organizuje jej prace.

4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą być kandydatami na Radnych.

5. Członkom Komisji Wyborczej przysługują diety w wysokości określonej przez Prezydenta Miasta.

§ 33. 

1. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) organizowanie wyborów do Rady,

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,

3) rejestracja kandydatów na Radnych,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej,

6) przekazanie wyników wyborów wraz z dokumentacją z głosowania Prezydentowi Miasta.

§ 34. 

1. Od momentu rejestracji kandydaci mogą prowadzić agitację wyborczą.

2. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:

1) w siedzibie Organów Dzielnicy,

2) w  miejscach  określonych  w art. 108 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  -  Kodeks  wyborczy  (t.j.  Dz.U.
2019 poz. 684 z późniejszymi zmianami)

3. Prezydent  Miasta  zapewnia  w miejskiej  gazecie  społeczno-kulturalnej,  w mediach  lokalnych  oraz  na
miejskich słupach ogłoszeniowych informacje o zarządzonych wyborach, pozwalające skutecznie poinformować
mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.

§ 35. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Radnych przysługuje osobom posiadającym czynne prawo wyborcze.

2. Kandydatów na Radnych zgłasza się pomiędzy 30, a 15 dniem przed dniem wyborów w czasie dyżurów
pełnionych przez członków Komisji Wyborczej w siedzibie Organów Dzielnicy.

3. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie
jednego kandydata.

4. Lista kandydatów nie może zawierać więcej niż 10 kandydatów.

5. Lista kandydatów posiada nazwę odróżniającą ją od innych list kandydatów.

6. Kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.

7. Zgłaszając listę kandydatów należy podać ich nazwiska i imiona, wiek (lata ukończone na dzień wyborów),
numer ewidencyjny PESEL oraz miejsce zamieszkania.

8. Do  zgłoszonej  listy  kandydatów  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie  każdego  z nich  o prawie
wybieralności i zgodzie na kandydowanie.

9. Każda zgłaszana lista kandydatów musi być poparta podpisami:

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 12



1) w przypadku listy zawierającej jednego kandydata – co najmniej 10 wyborców,

2) w przypadku listy zawierającej od dwóch do pięciu kandydatów – co najmniej 30 wyborców,

3) w przypadku listy zawierającej więcej niż pięciu kandydatów – co najmniej 50 wyborców.

10. Jeżeli  zgłoszona  lista  kandydatów  wykazuje  wady,  Komisja  Wyborcza  wzywa  zgłaszających  do  ich
usunięcia  w ciągu 3 dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie zostaną  w terminie  usunięte,  Komisja  Wyborcza  stwierdza
nieważność zgłoszonej listy kandydatów.

§ 36. 

1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie równej liczbie mandatów, wyborów nie przeprowadza się.
Komisja Wyborcza w takim przypadku stwierdza wybór zgłoszonych kandydatów na Radnych.

2. Jeżeli  w przewidywanym terminie zostanie  zgłoszona liczba kandydatów mniejsza niż liczba mandatów,
termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 7 dni, o czym Komisja Wyborcza powiadamia mieszkańców
Dzielnicy i Prezydenta Miasta.

3. Jeżeli  pomimo  przedłużenia  terminu  nie zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów  -  wyborów
nie przeprowadza  się,  o czym  Komisja  Wyborcza  powiadamia  mieszkańców i Prezydenta  Miasta.  Wybory  do
Rady, w takim przypadku, zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu inicjatywy mieszkańców, popartej przez co
najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 37. 

1. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może wyznaczyć męża zaufania uprawnionego do obserwowania prac
Komisji Wyborczej. Mężem zaufania nie może być kandydat na Radnego.

2. Osoba zgłaszająca listę kandydatów może zgłosić jednego męża zaufania.

3. Mąż  zaufania  reprezentuje  interesy  swoich  kandydatów  w szczególności  w czasie  głosowania,  przy
obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników głosowania przez obwodową komisję. Mąż zaufania pełni funkcję
obserwatora.

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności
w czasie wykonywania czynności przez Komisję Wyborczą.

§ 38. 

1. Głosowanie przeprowadza się w siedzibie Organów Dzielnicy.

2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Wyborcza sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego
przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.

3. Wyborca  otrzymuje  kartę  do  głosowania  po  uprzednim sprawdzeniu  przez  członka  Komisji  Wyborczej
dokumentu  tożsamości  i potwierdzeniu  udziału  w głosowaniu  poprzez  wpisanie  na  liście  głosujących  imienia
i nazwiska, wieku (lata ukończone na dzień wyborów), numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca zamieszkania oraz
złożenie na niej podpisu.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na Radnych zarejestrowane w okręgu wyborczym
w kolejności ich zgłoszenia.

5. Karta  do  głosowania  winna  zawierać  zwięzłą  informację  o sposobie  głosowania  i skutkach  wadliwego
wypełnienia karty.

6. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Komisji Wyborczej.

7. Wyborca  głosuje  na  kandydatów  przez  postawienie  znaku  "X"  w kratce  z lewej  strony  obok  nazwisk
kandydatów, na których głosuje.

§ 39. 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
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3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.

4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia lub nie  postawiono tego znaku
w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosów

6. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w ramach
liczby mandatów.

7. W przypadku osiągnięcia  przez  dwóch lub więcej  kandydatów równej  liczby głosów,  sytuującej  ich  na
ostatnim miejscu mandatowym, za wybranego uznaje się kandydata znajdującego się na liście kandydatów, która
uzyskała większą liczbę głosów.

8. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów, o których mowa w ust. 7 znajduje się na tej samej liście
kandydatów, za wybranego uznaje się kandydata, który umieszczony jest na liście w pierwszej kolejności.

9. W przypadku gdy listy kandydatów, o których mowa w ust. 7 uzyskały taką samą liczbę głosów, o uzyskaniu
mandatu  rozstrzyga  losowanie  przeprowadzone  przez  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  w obecności
członków Komisji Wyborczej i mężów zaufania. Przebieg losowania opisuje się w protokole.

10. Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zawierający, w szczególności:

1) liczbę uprawnionych do głosowania,

2) liczbę oddanych głosów,

3) liczbę głosów nieważnych,

4) liczbę głosów ważnych,

5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów,

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) nazwiska i imiona wybranych radnych.

11. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Wyborcza wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie Organów
Dzielnicy, a drugi przekazuje Prezydentowi Miasta.

12. Dokumenty  związane  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  wyborów  do  Rady  przechowuje  się
w Urzędzie Miasta.

§ 40. 

1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Komisji Wyborczej udokumentowany pisemny
protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protesty  wyborców rozpatruje  Komisja  Wyborcza  w terminie  14 dni  od  dnia  wyborów,  na  posiedzeniu
jawnym. O terminie i miejscu rozpatrzenia protestu Komisja Wyborcza informuje przez wywieszenie ogłoszenia
w siedzibie Organów Dzielnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

3. Od rozstrzygnięcia Komisji, wnoszącemu protest przysługuje w terminie 7 dni odwołanie do Rady Miejskiej,
która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 15 dni od daty wniesienia odwołania.

4. W  razie  braku  protestów  przeciwko  ważności  wyborów  na  terenie  Dzielnicy,  a także  po  rozpatrzeniu
protestów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy.

5. W terminie  15 dni  od dnia  stwierdzenia  ważności  wyborów na  terenie  Dzielnicy  Przewodniczący Rady
Miejskiej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

6. Do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  posiedzenie  prowadzi  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub
wyznaczony przez niego radny Rady Miejskiej.
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7. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  Radni  składają  na  ręce  prowadzącego  posiedzenie
ślubowanie  o treści:  „Ślubuję  uroczyście  obowiązki  Radnego  Dzielnicy  Zawada  sprawować  godnie,  rzetelnie
i uczciwie, działać zgodnie z prawem, troszczyć się o sprawy mieszkańców Dzielnicy,  dla dobra i pomyślności
Dzielnicy Zawada oraz Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

§ 41. 

1. Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje w przypadku:

1) złożenia nieprawdziwego oświadczenia o prawie wybieralności do Rady,

2) śmierci,

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

4) utraty prawa wybieralności do Rady,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

6) niezłożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu Rady na którym jest obecny,

7) braku uczestnictwa w pracach Rady przez kolejne 12 miesięcy – na wniosek 1/4 Radnych.

2. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w drodze uchwały niezwłocznie.

3. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 2,  jest  równoznaczne  z wygaśnięciem  mandatu  Radnego
w ostatnim  dniu  kalendarzowym  miesiąca,  w którym  Przewodniczący  Rady  otrzymał  informacje  o zaistnieniu
przyczyny wygaśnięcia.

4. O wygaśnięciu mandatu radnego Przewodniczący Zarządu powiadamia Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Prezydenta Miasta w sposób określony w § 17 ust. 1 oraz mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu.

6. Wybory uzupełniające przeprowadza Zarząd.

7. Tryb określony w § 33, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 stosuje się odpowiednio, z tym, że:

1) zadania Komisji Wyborczej wykonuje Zarząd,

2) kandydatów do Rady zgłasza się na Zebraniu,

3) lista kandydatów nie może zawierać więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia,

4) do listy kandydatów nie dołącza się podpisów mieszkańców,

5) w przypadku braku zgłoszonych kandydatów wygasłe mandaty zostają nieobsadzone.

8. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów, skład Rady obniżył się poniżej 2/3 Przewodniczący Rady zwołuje
Zebranie w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia ostatniego mandatu.

9. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:

1) podziału lub połączenia jednostek pomocniczych,

2) rozwiązania Rady.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 42. 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Statutu
Miasta,  uchwały  Rady  Miejskiej  i zarządzenia  Prezydenta  Miasta  związane  z funkcjonowaniem  jednostek
pomocniczych oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana Statutu następuje w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie Statutu Dzielnicy Miasta Wodzisła-
wia Śląskiego Zawada

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Art. 35 ust. 3 niniejszej ustawy stanowi, że Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: nazwę i ob-
szar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, organizację i zadania orga-
nów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Art. 48 tej Ustawy podaje natomiast, że Statut ustala zakres w jakim jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła, a także ustala zakres czynności dokonywa-
nych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 r.
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic została utworzona m.in. Dzielnica Zawada.

W związku z powyższym niniejsza uchwała uchwala Statut Dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego Zawa-
da. Statut spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie i zgodnie z zapisem art. 35 ustawy określając zasa-
dy funkcjonowania jednostki pomocniczej tak, aby uwzględniały specyfikę sytuacji  w Mieście Wodzisławiu
Śląskim, zachowując jednocześnie wszystko, co jest wymagane prawem.

Nazwa i obszar Dzielnicy zgodnie z § 8 i § 9 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tekst jednolity Uchwała
Nr  XVII/160/04  Rady  Miejskiej  Wodzisławia  Śląskiego  z dnia  29 stycznia  2004 roku)  zostały  określone
w uchwale, na mocy której została utworzona Dzielnica.

Statut w Rozdziale III określa cel działania Dzielnicy i zakres zadań Dzielnicy. Został on określony na pod-
stawie wieloletniej praktyki dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocniczych w Wodzisławiu Śląskim oraz
rozwiązań  przyjętych  w innych  miastach  w których  funkcjonują  jednostki  pomocnicze.  Wszystkie  zadania
mieszczą się w katalogu zadań własnych Miasta.

Rozdział  IV  opisuje  organizację  i zadania  organów Dzielnicy.  Zgodnie  z art. 37 ust. 1 i 2  Ustawy  z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy Dzielnicy dzielą się na uchwałodawczy (Rada) i wykonawczy
(Zarząd).  Rada  liczby  15 członków tak,  jak  to  określa  art. 17 Ustawy.  Do  kompetencji  Rady  należy  m.in.
uchwalanie rocznych planów działalności i planów rzeczowo-finansowych. Na czele Rady stoi Przewodniczący,
który organizuje jej prace. Zarząd przygotowuje oraz wykonuje uchwały Rady, a także występuje w imieniu
Dzielnicy w sprawach bieżących. Na czele zarządu stoi Przewodniczący, który kieruje jego pracami. Zostaje
wypełniony tym samym wymóg określony w art. 37, ust. 2, zdanie drugie. Zdecydowano się na ograniczenie
możliwości członkostwa w Zarządzie osobom, które są jednocześnie członkami organu stanowiącego lub wyko-
nawczego jednostki samorządu terytorialnego, są zatrudnione w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego albo
są kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta.

W Rozdziale V zawarto przepisy obligujące Organy Dzielnicy do współpracy z mieszkańcami, co pozwala
realizować zadania Dzielnicy określone w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu. Szczególną formą współpracy jest po-
wszechnie spotykana organizacja Zebrań mieszkańców.

Statut określa także w Rozdziale VI zasady na jakich ma przebiegać współpraca pomiędzy Organami Miasta
i Organami Dzielnicy. Wymienione rozwiązania mają usprawnić współpracę oraz ułatwić Dzielnicy realizację
jej celu działania.

Rozdział VII reguluje zasady przekazywania Dzielnicy składników mienia do korzystania oraz rozporządza-
nia dochodami z tego źródła w taki sposób, aby zapewnić rozsądne zarządzanie nimi.

Rozdział VIII określa zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jed-
nostki pomocniczej. Kontrolę sprawuje Rada Miejska, a w szczególności obowiązki te wypełnia Komisja Rewi-
zyjna Rady Miejskiej. Rada Miejska orzeka także o nieważności uchwały Rady lub postanowienia Zarządu.

W Statucie opisane są również zasady i tryb wyborów organu stanowiącego Dzielnicy. Czynne i bierne pra-
wo wyborcze, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy, co jest
tożsame z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy dla  wyborów do rad
gmin. Także przepisy dotyczące Komisji wyborczej i trybu zgłaszania kandydatów zostały określone na wzór

Id: FBBC3B0A-072A-425A-B300-FA5CC44F82C4. Podpisany Strona 16



zasad wyborów do rad gmin. Rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość wyborów i zachęcić do uczest-
nictwa w nich większą ilość mieszkańców. Przyjęto także sposób uzupełniania składu Rady poprzez wybór na
zebraniu mieszkańców, aby zapewnić stabilność działania Organów Dzielnicy i ograniczyć koszty związane
z organizacją wyborów uzupełniających.
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