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Podla.2003.32.754
UCHWAŁA Nr 32/V/03
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie nadania statutu samorządom mieszkańców osiedla.
(Białystok, dnia 28 marca 2003 r.)
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806), po przeprowadzonej konsultacji z
mieszkańcami, uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statuty samorządom mieszkańców osiedla Nr 1 i Nr 2 w Ciechanowcu,
określające organizację i zakres działania, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 141/XXVIII Rady Miejskiej Ciechanowiec z dnia 9 marca
1992 r. w sprawie nadania statutu osiedlom.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 1
Postanowienia ogólne
§ 4. Wspólnotę samorządu mieszkańców osiedla stanowią jego mieszkańcy.
§ 5. 1. Samorząd osiedla jest jednostką pomocniczą gminy Ciechanowiec.
2. Obszarem działania samorządu mieszkańców osiedla Nr 1 są ulice: Akacjowa,
Brzozowa, Czyżewska, Klonowa, Kozarska, Kuczyńska, Lipowa, Łomżyńska, Młyńska,
Mogilna, Pałacowa, Plac Jana Pawła II, Polna, Ralkowa, Sosnowa, Świerkowa, Uszyńska.
§ 6. 1. Do zadań samorządu mieszkańców osiedla należy organizowanie samopomocy
mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie
kształtowania dobrosąsiedzkich stosunków, wychowania młodzieży, rozwijania opieki
zdrowotnej oraz pomocy społecznej, upowszechniania kultury, utrzymania porządku,
spokoju i czystości.
2. Zadania określone w ust. 1 samorząd mieszkańców realizuje w szczególności
poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach mieszkańców w ramach przyznanych kompetencji
statutowych;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu samorządu;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską w
Ciechanowcu konsultacji społecznych;
4) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Ciechanowcu o rozpatrywanie spraw,
których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców;
5) współpraca z radnymi z terenu miasta, ułatwianie im kontaktu z wyborcami, m. in. w
formie odbywania spotkań, przekazywania informacji i wniosków dotyczących
mieszkańców;
6) współpracę z Burmistrzem Ciechanowca, Komisjami Rady Miejskiej w Ciechanowcu w
zakresie spraw dotyczących samorządu.
Organy Samorządu Mieszkańców
§ 7. 1. Organami Samorządu Mieszkańców Osiedla są:
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1)
2)

zebranie ogólne mieszkańców osiedla;
Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
3. Zebranie ogólne mieszkańców osiedla podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał,
w drodze głosowania.
§ 8. 1. Organem uchwałodawczym samorządu osiedla jest
mieszkańców osiedla.
2. Organem wykonawczym samorządu osiedla jest Zarząd Osiedla.
3. W skład Zarządu Osiedla wchodzi 5 osób.

zebranie

ogólne

§ 9. Do kompetencji zebrania ogólnego mieszkańców osiedla należy w szczególności:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla samorządu (m. in. wypowiadanie
się w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej
samorządu), zgodnie z przepisami prawa;
2) wybieranie i odwoływanie Zarządu Osiedla;
3) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w
dyspozycji samorządu;
4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla.
§ 10. 1. Zebranie
ogólne
mieszkańców
osiedla
jest
zwoływane
przez
Przewodniczącego Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5%
mieszkańców osiedla.
2. Zebranie ogólne mieszkańców osiedla może być zwołane przez Burmistrza z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5% mieszkańców osiedla.
§ 11. 1. Obradom zebrania ogólnego mieszkańców przewodniczy Przewodniczący
Zarządu, chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania ogólnego mieszkańców osiedla są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje Przewodniczący Zarządu lub przewodniczący obrad i
protokolant.
§ 12. Do kompetencji Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) zwoływanie zebrania ogólnego mieszkańców osiedla i przygotowanie projektów
uchwał;
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców;
3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich
realizacji w ramach samorządu osiedla;
4) inicjowanie działań społecznie użytecznych mieszkańców;
5) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych
projektów uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkańców osiedla;
6) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia, w tym środkami
finansowymi, będącymi w posiadaniu samorządu osiedla oraz akceptowanie dokumentów
z tym związanych.
§ 13. Pracami Zarządu Osiedla kieruje Przewodniczący.
§ 14. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:
7) reprezentowanie samorządu osiedla na zewnątrz;
8) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu osiedla i zebraniu ogólnemu mieszkańców
osiedla;
9) akceptowanie dokumentów związanych z prowadzeniem Zarządu osiedla,
administracją i gospodarką mieniem komunalnym będącym w posiadaniu samorządu
osiedla;
10) stosowanie w ramach samorządu osiedla instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu
dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją skarbnika gminy;
11) sporządzanie rozliczeń m. in. gospodarczej i finansowej działalności samorządu
osiedla.
Zasady wyborcze
§ 15. 1. Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla zarządza Rada Miejska w
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terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Osiedla wybierani są bezpośrednio przez
mieszkańców osiedla oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów uprawnionych do głosowania.
4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 16. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na ogólnym zebraniu
mieszkańców osiedla wymagana jest obecność co najmniej 5% stałych mieszkańców
osiedla uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 5%
stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania, wybory Przewodniczącego i
członków Zarządu Osiedla przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po
upływie co najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym
terminie bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania określa Burmistrz
na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
5. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla, na którym przeprowadza się wybory, może
postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania
uprawnionych do głosowania.
§ 17. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy osiedla, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 18. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób
wybrana spośród uczestników zebrania w głosowaniu jawnym.
2. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące do organów miasta lub członek
rodziny osoby kandydującej oraz osoba nie będąca stałym mieszkańcem osiedla.
3. Do zadań komisji, o której mowa w ust. 1 i 2 należy przyjęcie zgłoszeń kandydatur,
przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie
protokołu o wynikach wyborów.
§ 19. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania
opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej w Ciechanowcu.
2. Nieważne są głosy na kartach:
1) całkowicie przedartych;
2) innych niż ustalone w ust. 1.
6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 20. 1. Przewodniczący i Zarząd Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem ogólnym mieszkańców osiedla i mogą być przez zebranie odwołani przed
upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii
mieszkańców.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 21. 1. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla lub wybrania nowego składu
Zarządu Osiedla przeprowadza samodzielnie zebranie ogólne mieszkańców osiedla zwołane
przez Przewodniczącego Zarządu z urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska Przewodniczącego Zarządu zebranie
mieszkańców, zwołane przez Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden
miesiąc stwierdza wakat i przeprowadza wybory uzupełniające.
§ 22. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane
do publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni, a w sprawach wyboru organów samorządu
mieszkańców na 7 dni przed planowanym zebraniem.
§ 23. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla ma charakter społeczny.
§ 24. Zarząd Osiedla podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
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Gospodarka finansowa samorządu osiedla
§ 25. Środki finansowe samorządu osiedla stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez mieszkańców;
2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców, określonych przez zebranie;
3) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz mieszkańców;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 26. 1. Samorząd osiedla prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych
środków finansowych.
2. Samorządowi osiedla mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na
cele określone w uchwale Rady Miejskiej.
§ 27. 1. Gospodarkę finansową samorządu osiedla prowadzi Zarząd Osiedla, zgodnie z
uchwałami zebrania ogólnego mieszkańców osiedla.
2. Przewodniczący Zarządu Osiedla raz w roku składa sprawozdanie zebraniu
ogólnemu mieszkańców osiedla z wykonania wydatków finansowych.
Kontrola i nadzór nad samorządem osiedla
§ 28. 1. Gospodarka finansowa samorządu osiedla prowadzona jest w ramach
własnego budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie
ogólne mieszkańców osiedla.
2. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej oraz nadzór nad działalnością
organów samorządu osiedla sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 29. Samorząd osiedla posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 30. Zmiany statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na
wniosek zebrania ogólnego mieszkańców osiedla w trybie przewidzianym dla uchwalenia
statutu.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 2
Postanowienia ogólne
§ 31. Wspólnotę samorządu mieszkańców osiedla stanowią jego mieszkańcy.
§ 32. 1. Samorząd osiedla jest jednostką pomocniczą gminy Ciechanowiec.
2. Obszarem działania samorządu mieszkańców osiedla Nr 2 są ulice: Armii Krajowej,
Staropolska, Długa, Dworska, Drohicka, Glinki, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna,
Kościuszki, 11 Listopada, Mickiewicza, Mostowa, Ogrodowa, Doktora Olszewskiego,
Orzeszkowej, Parkowa, Pińczowska, Plac Ks. Kluka, Plac 3 Maja, Plac Odrodzenia,
Podlaska, Polska, Przechodnia, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Stadion, Szeroka, Szkolna,
Świętojańska, Wąska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wińska, Wojska Polskiego, Wspólna, Żwirki
i Wigury.
§ 33. 1. Do
zadań
samorządu
mieszkańców
osiedla
należy
organizowanie
samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w
zakresie kształtowania dobrosąsiedzkich stosunków, wychowania młodzieży, rozwijania
opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej, upowszechniania kultury, utrzymania
porządku, spokoju i czystości.
2. Zadania określone w ust. 1 samorząd mieszkańców realizuje w szczególności
poprzez:
podejmowanie uchwał w sprawach mieszkańców w ramach przyznanych kompetencji
statutowych;
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opiniowanie spraw należących do zakresu samorządu;
współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską w
Ciechanowcu konsultacji społecznych;
występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Ciechanowcu o rozpatrywanie spraw,
których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców;
współpraca z radnymi z terenu miasta, ułatwianie im kontaktu z wyborcami, m. in. w
formie odbywania spotkań, przekazywania informacji i wniosków dotyczących
mieszkańców;
współpracę z Burmistrzem Ciechanowca, Komisjami Rady Miejskiej w Ciechanowcu w
zakresie spraw dotyczących samorządu.
Organy Samorządu Mieszkańców
§ 34. 1. Organami Samorządu Mieszkańców Osiedla są:
zebranie ogólne mieszkańców osiedla;
Zarząd Osiedla.
2. Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego.
7. Zebranie ogólne mieszkańców osiedla podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał,
w drodze głosowania.
5)
6)

§ 35. 1. Organem uchwałodawczym samorządu osiedla jest
mieszkańców osiedla.
2. Organem wykonawczym samorządu osiedla jest Zarząd Osiedla.
8. W skład Zarządu Osiedla wchodzi 5 osób.

zebranie

ogólne

§ 36. Do kompetencji zebrania ogólnego mieszkańców osiedla należy w szczególności:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla samorządu (m. in. wypowiadanie
się w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej
samorządu), zgodnie z przepisami prawa;
2) wybieranie i odwoływanie Zarządu Osiedla;
3) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w
dyspozycji samorządu;
4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla.
przez
§ 37. 1. Zebranie
ogólne
mieszkańców
osiedla
jest
zwoływane
Przewodniczącego Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5%
mieszkańców osiedla.
2. Zebranie ogólne mieszkańców osiedla może być zwołane przez Burmistrza z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5% mieszkańców osiedla.
§ 38. 1. Obradom zebrania ogólnego mieszkańców przewodniczy Przewodniczący
Zarządu, chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania ogólnego mieszkańców osiedla są protokołowane.
4. Protokół i uchwały podpisuje Przewodniczący Zarządu lub przewodniczący obrad i
protokolant.
§ 39. Do kompetencji Zarządu Osiedla należy w szczególności:
5) zwoływanie zebrania ogólnego mieszkańców osiedla i przygotowanie projektów
uchwał;
6) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców;
7) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich
realizacji w ramach samorządu osiedla;
8) inicjowanie działań społecznie użytecznych mieszkańców;
9) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych
projektów uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkańców osiedla;
10) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia, w tym
środkami finansowymi, będącymi w posiadaniu samorządu osiedla oraz akceptowanie
dokumentów z tym związanych.
§ 40. Pracami Zarządu Osiedla kieruje Przewodniczący.
§ 41. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:
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11) reprezentowanie samorządu osiedla na zewnątrz;
12) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu osiedla i zebraniu ogólnemu mieszkańców
osiedla;
13) akceptowanie dokumentów związanych z prowadzeniem Zarządu osiedla,
administracją i gospodarką mieniem komunalnym będącym w posiadaniu samorządu
osiedla;
14) stosowanie w ramach samorządu osiedla instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu
dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją skarbnika gminy;
15) sporządzanie rozliczeń m. in. gospodarczej i finansowej działalności samorządu
osiedla.
Zasady wyborcze
§ 42. 1. Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla zarządza Rada Miejska w
terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia kadencji.
2. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Osiedla wybierani są bezpośrednio przez
mieszkańców osiedla oddzielnie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
§ 43. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na ogólnym zebraniu
mieszkańców osiedla wymagana jest obecność co najmniej 5% stałych mieszkańców
osiedla uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 5%
stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania, wybory Przewodniczącego i
członków Zarządu Osiedla przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po
upływie co najmniej 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym
terminie bez względu na liczbę osób uczestniczących.
3. Liczbę stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania określa Burmistrz
na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
10. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla, na którym przeprowadza się wybory, może
postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania
uprawnionych do głosowania.
§ 44. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy osiedla, posiadający stałe
zameldowanie oraz czynne prawo wyborcze.
§ 45. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób
wybrana spośród uczestników zebrania w głosowaniu jawnym.
2. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące do organów miasta lub członek
rodziny osoby kandydującej oraz osoba nie będąca stałym mieszkańcem osiedla.
3. Do zadań komisji, o której mowa w ust. 1 i 2 należy przyjęcie zgłoszeń kandydatur,
przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie
protokołu o wynikach wyborów.
§ 46. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania
opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej w Ciechanowcu.
2. Nieważne są głosy na kartach:
1) całkowicie przedartych;
2) innych niż ustalone w ust. 1.
11. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie
oddanych głosów.
§ 47. 1. Przewodniczący i Zarząd Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed
zebraniem ogólnym mieszkańców osiedla i mogą być przez zebranie odwołani przed
upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia
statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii
mieszkańców.
2. Uchwała o odwołaniu z zajmowanych funkcji winna być podjęta po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 48. 1. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu Osiedla lub wybrania nowego składu
Zarządu Osiedla przeprowadza samodzielnie zebranie ogólne mieszkańców osiedla zwołane
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przez Przewodniczącego Zarządu z urzędu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska Przewodniczącego Zarządu zebranie
mieszkańców, zwołane przez Burmistrza Ciechanowca w terminie nie dłuższym niż jeden
miesiąc stwierdza wakat i przeprowadza wybory uzupełniające.
§ 49. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane
do publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni, a w sprawach wyboru organów samorządu
mieszkańców na 7 dni przed planowanym zebraniem.
§ 50. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla ma charakter społeczny.
§ 51. Zarząd Osiedla podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
Gospodarka finansowa samorządu osiedla
§ 52. Środki finansowe samorządu osiedla stanowią:
1) środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez
organizowanych przez mieszkańców;
2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców, określonych przez zebranie;
3) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz mieszkańców;
4) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
§ 53. 1. Samorząd osiedla prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych
środków finansowych.
2. Samorządowi osiedla mogą być przyznane środki finansowe z budżetu gminy na
cele określone w uchwale Rady Miejskiej.
§ 54. 1. Gospodarkę finansową samorządu osiedla prowadzi Zarząd Osiedla, zgodnie z
uchwałami zebrania ogólnego mieszkańców osiedla.
2. Przewodniczący Zarządu Osiedla raz w roku składa sprawozdanie zebraniu
ogólnemu mieszkańców osiedla z wykonania wydatków finansowych.
Kontrola i nadzór nad samorządem osiedla
§ 55. 1. Gospodarka finansowa samorządu osiedla prowadzona jest w ramach
własnego budżetu. Plan finansowo - gospodarczy podlega zatwierdzeniu przez zebranie
ogólne mieszkańców osiedla.
2. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej oraz nadzór nad działalnością
organów samorządu osiedla sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanych przez
gminę dotacji celowych.
Postanowienia końcowe
§ 56. Samorząd osiedla posługuje się pieczęcią podłużną.
§ 57. Zmiany statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na
wniosek zebrania ogólnego mieszkańców osiedla w trybie przewidzianym dla uchwalenia
statutu.
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