
 

Uchwała Nr VIII/54/90 

z dnia 28 listopada 1990r. 

W sprawie statutu osiedla. 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 

16 poz. 95 ; Nr 34 poz. 199; Nr 43 poz.253 ). 

Rada miasta Szczecina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się statut osiedla, jak w załączniku Nr 1. 

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady 

Jan Otto 

  

STATUT OSIEDLA 

Rozdział I 

Zasady ogólne 

§ 1. 

Podstawową, pomocniczą jednostką podziału terytorialnego miasta jest osiedle.  

§ 2. 

Granice osiedli ustala Rada Miejska po konsultacji z mieszkańcami. 

§ 3. 

Mieszańcy osiedla stanowią osiedlową wspólnotę samorządową. 

Rozdział II 

Organa samorządu osiedlowego 

§ 4. 



1. Organem uchwałodawczym i kontrolnym osiedla jest rada osiedla.  

Liczbę członków rady osiedla ustala się zgodnie z art. 17 w związku z art. 37 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym. 

Rada osiedla składa się z : 

15 członków w osiedlach do 4000 mieszkańców 

18 członków w osiedlach do 7000 mieszkańców 

20 członków w osiedlach do 10000 mieszkańców 

24 członków w osiedlach do 20000 mieszkańców 

28 członków w osiedlach do 40000 mieszkańców 

2. Kadencja rady osiedla trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.  

§ 5. 

1. Organem wykonawczym samorządu osiedlowego jest zarząd osiedla wybierany przez 

radę osiedla spośród swoich członków w głosowaniu tajnym.  

2. Zarząd osiedla liczy 4-7 osób.  

3. Na czele zarządu stoi przewodniczący rady osiedla.  

4. Wyboru przewodniczącego, jego zastępcy / zastępców / dokonuje rada osiedla w 

tajnych głosowaniach, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 

ustawowego składu rady.  

5. Kandydatów na zastępcę / zastępców / przewodniczącego zgłasza przewodniczący 

rady.  

6. Po upływie kadencji rady osiedla zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu.  

§ 6. 

1. Rada osiedla kontroluje działalność zarządu. W tym celu może powołać komisję 

rewizyjną.  

2. Rada osiedla może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 

ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.  

§ 7. 

Odwołanie zarządu osiedla lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ustawowego składu 

rady. 

ROZDZIAŁ III 

Zadania samorządu osiedlowego 

§ 8. 



Podstawowym zadaniem samorządu osiedlowego jest kształtowanie postaw aktywnego 

uczestnictwa w tworzeniu wspólnoty mieszkańców osiedla. 

Samorząd osiedlowy w szczególności : 

a. opracowuje wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego osiedla  

b. uczestniczy w organizowaniu życia kulturalnego i społecznego osiedla  

c. bierze udział w tworzeniu i realizacji programów oświatowo-wychowawczych osiedla  

d. uczestniczy w organizowaniu pomocy i samopomocy społecznej  

e. zabiega o sprawne działanie służb komunalnych  

f. dba o bezpieczeństwo i porządek na terenie osiedla  

g. reprezentuje interesy mieszkańców osiedla wobec administracji miasta i instytucji 

działających na terenie osiedla  

h. wspomaga działania podejmowane na rzecz osiedla przez mieszkańców  

i. prowadzi działalność pojednawczą w sporach między mieszkańcami  

j. zarządza mieniem osiedla przekazanym w trybie § 11.  

  

ROZDZIAŁ IV 

Uprawnienia samorządu osiedlowego 

§ 9. 

1. Rada osiedlowa może opiniować, postulować i oceniać sposób realizacji zadań miasta 

w odniesieniu do terenu osiedla.  

A. 2. W szczególności rada osiedla ma prawo do wyrażenia opinii o :  

a. małej infrastrukturze osiedla / zieleńce, place zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe, 

układ dróg osiedlowych, usytuowanie przystanków komunikacji miejskiej itp./ ,  

b. lokalizacji zakładów usługowych i produkcyjnych, placówek handlowych i 

gastronomicznych,  

c. ustaleniu branż placówek handlowych i warsztatów rzemieślniczych.  

§ 10. 

Rada osiedla może wystąpić do Rady Miejskiej o przekazanie jej do realizacji zadań własnych 

miasta na terenie osiedla. 

§ 11. 

Rada Miejska może przekazać realizację zadań własnych miasta samorządowi osiedlowemu 

odrębną uchwałą , na podstawie porozumienia zawartego z radą osiedla. 

§ 12. 

Porozumienie, o którym mowa w § 11, powinno zawierać: 



a. rodzaj i zakres przekazywanych zadań, w tym również zadań określonych w art. 39 

ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym  

b. sposób realizacji  

c. sposób finansowania  

d. czas trwania  

e. sposób zarządzania i korzystania z mienia komunalnego w przypadku gdy realizacja 

zadania wymaga przekazania mienia.  

ROZDZIAŁ V 

Wybory do organów samorządu osiedlowego 

§ 13. 

1. Wybory do rad osiedlowych zarządza uchwałą Rada Miejska.  

2. Rada Miejska ustala kalendarz wyborczy, tryb przeprowadzenia wyborów oraz w 

miarę potrzeb powołuje miejske i osiedlowe komisje wyborcze.  

§ 14. 

Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy osiedla, którym przysługuje 

czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 

§ 15. 

Wybory są tajne. O wyborze decyduje zwykła większość głosów. 

§ 16. 

1. Osiedlowa Komisja Wyborcza:  

a. przyjmuje kandydatury do rady osiedla  

b. przygotowuje karty wyborcze  

c. przeprowadza głosowanie  

d. oblicza wyniki głosowania  

e. ogłasza wyniki wyborów  

f. organizuje pierwsze zebranie rady osiedla w ciągu tygodnia od daty przeprowadzenia 

wyborów  

2. Osiedlowa Komisja Wyborcza w celu sprawnego przeprowadzenia głosowania może 

podzielić osiedle na obwody wyborcze i powołać obwodowe komisje wyborcze. 

Zadaniem obwodowych komisji wyborczych jest przeprowadzenie głosowania w 

obwodowych punktach wyborczych.  

§ 17. 

1. Kandydatów do rady osiedla mają prawo zgłaszać mieszkańcy, organizacje społeczne 

i polityczne działające na terenie osiedla.  

2. Kandydatura musi być poparta podpisami co najmniej 20 wyborców, mieszkańców 

osiedla  



§ 18. 

Wyboru zarządu osiedla dokonuje rada osiedla na swoim pierwszym posiedzeniu wg zasad 

opisanych w § 5. 

§ 19. 

1. Wszystkie spory i protesty związane z wyborami organów samorządu osiedlowego 

rozpatruje i rozstrzyga Rada Miejska lub odpowiednia komisja działająca z jej 

upoważnienia.  

2. Termin wnoszenia protestów ustala się na 6 dni od daty przeprowadzenia wyborów.  

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia ogólne 

§ 20. 

Zasady organizowania pracy rady i zarządu osiedla są analogiczne do zasad pracy Rady 

Miejskiej i Zarządu Miasta, określonych w Statucie Miasta. 

§ 25. 

Nadzór nad działalnością rady osiedla sprawuje Rada Miejska. 

§ 26. 

Rada Miejska zapewnia radom osiedlowym siedziby i niezbędne środki finansowe na 

prowadzenie działalności 

 


