
Załącznik N r 6 do Uchwały N r XLV/571/2014 

Rady Miejskiej w Chrzanowie 

z dnia 8 lipca 2014 r.

Statut Osiedla Pólnoc-Tysiąclecie 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1

Osiedle Północ - Tysiąclecie, zwane dalej „osiedlem”, jest jednostką pomocniczą Gminy Chrzanów.

§2
1. Granice osiedla określa załącznik nr 1 do niniejszego statutu, stanowiący jego integralną część.

2. Wykaz ulic przynależnych do osiedla określa załącznik nr 2 do niniejszego statutu, stanowiący jego integralną 
część.

§3

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o glosowaniu zwykłą większością głosów oznacza to, że przechodzi 
uchwała lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż głosów „przeciw”. Jeżeli celem 
głosowania jest wybór jednej z kilku przedstawionych opcji lub kandydatur, przechodzi ta, na którą oddano 
największą liczbę głosów.

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o głosowaniu bezwzględną większością głosów oznacza to, że 
przechodzi uchwała lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych „za” 
przewyższającą o co najmniej jeden głos sumę pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy głosów 
„przeciw” i „wstrzymujących się”.

Rozdział 2.
Ogólne zebranie mieszkańców  

§4

1. Ogólne zebranie mieszkańców zwoływane jest z inicjatywy:

1) rady osiedla,

2) zarządu osiedla,

3) Burmistrza Miasta Chrzanowa,

4) Rady Miejskiej w Chrzanowie,

5) co najmniej 5 % mieszkańców osiedla posiadających prawo wybierania do rady osiedla (czynne prawo 
wyborcze), o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. Ogólne zebranie mieszkańców zwołane na wniosek podmiotu innego niż zarząd osiedla winno się odbyć 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni, chyba, że wnioskodawca wskaże termin późniejszy.

3. Termin, miejsce i porządek obrad ogólnego zebrania mieszkańców zarząd osiedla podaje do wiadomości 
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicach 
ogłoszeń zlokalizowanych na osiedlu, nie później niż na 7 dni przed terminem ogólnego zebrania 
mieszkańców.

4. Ogólne zebranie mieszkańców jest ważne bez względu na ilość osób w nim uczestniczących.

§5

1. Ogólne zebranie mieszkańców wybiera i odwołuje radę osiedla, a także wykonuje inne uprawnienia wynikające
z odrębnych przepisów.
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2. Prawo wybierania do rady osiedla (czynne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do 
Rady Miejskiej w Chrzanowie przyznane na podstawie odrębnych przepisów oraz stale zamieszkującej na 
terenie osiedla.

§6

1. Ogólne zebranie mieszkańców otwiera przewodniczący zarządu osiedla.

2. Przewodniczący zarządu osiedla prowadzi ogólne zebranie mieszkańców, chyba, że ogólne zebranie 
mieszkańców zdecyduje inaczej. W takiej sytuacji wybiera ze swojego grona przewodniczącego zebrania 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Ogólne zebranie mieszkańców wybiera ze swojego grona sekretarza zebrania w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów.

4. Sekretarz zebrania jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie protokołu.

Rozdział 3.
Organy osiedla

§7

1. Organem uchwałodawczym osiedla jest rada osiedla, a organem wykonawczym zarząd osiedla.

2. Kadencja organów osiedla trwa 4 lata.

3. Po upływie kadencji zarząd osiedla działa do czasu wyboru nowego zarządu.

§8
Prawo wybieralności do organów osiedla (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo 

wybieralności do Rady Miejskiej w Chrzanowie przyznane na podstawie odrębnych przepisów oraz stale 
zamieszkującej na terenie osiedla.

§9

1. Rada osiedla składa się z 15 członków wybieranych przez ogólne zebranie mieszkańców w głosowaniu tajnym 
zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie w sprawie wyboru członków rady osiedla przeprowadza komisja skrutacyjna powołana spośród 
uczestników ogólnego zebrania mieszkańców.

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach, które przeprowadzają.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie, wydanie i zebranie kart do głosowania,

3) ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu,

4) ogłoszenie wyniku wyborów.

§10

Do właściwości rady osiedla należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania osiedla. 
W szczególności do zadań rady osiedla należą:

1) wybór i odwołanie członków zarządu osiedla, w tym przewodniczącego zarządu osiedla,

2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu osiedla i ocena jego pracy,

3) powoływanie stałych lub doraźnych komisji,

4) składanie corocznych wniosków i propozycji do projektu budżetu gminy na rok kolejny w terminie do 
30 września.

§11
1. Nowo wybrana rada osiedla na swoim pierwszym zebraniu wybiera zarząd osiedla.
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2. W skład zarządu osiedla wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch członków 
zarządu.

§12

1. Rada osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego zarządu osiedla w głosowaniu tajnym bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady.

2. Rada osiedla w oddzielnych głosowaniach wybiera ze swego grona pozostałych członków zarządu 
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady.

3. Głosowania w sprawie wyboru członków zarządu osiedla przeprowadza komisja skrutacyjna powołana spośród 
członków rady osiedla. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach, które 
przeprowadzają.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie, wydanie i zebranie kart do głosowania,

3) ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu,

4) ogłoszenie wyniku wyborów.

§13

Odwołanie członka zarządu osiedla, w tym przewodniczącego, przed upływem kadencji następuje na pisemny 
wniosek co najmniej 1/2 statutowego składu rady osiedla w trybie przewidzianym dla jego powołania.

§14

1. Zebrania rady osiedla odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Zebrania rady osiedla zwołuje przewodniczący zarządu osiedla.

3. Przewodniczący zarządu osiedla zobowiązany jest zwołać zebranie rady osiedla na wniosek:

1) co najmniej 1/3 statutowego składu rady osiedla,

2) zarządu osiedla,

3) Burmistrza Miasta Chrzanowa,

4) Rady Miejskiej w Chrzanowie,

5) co najmniej 5 % mieszkańców osiedla posiadających prawo wybierania do rady osiedla (czynne prawo 
wyborcze).

4. Zebranie rady osiedla zwołane na wniosek jednego z podmiotów, o którym mowa w ust. 3, winno się odbyć 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni, chyba, że wnioskodawca wskaże termin późniejszy.

5. Termin, miejsce i porządek obrad zebrania rady osiedla przewodniczący zarządu osiedla podaje do wiadomości 
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.

6. Zebranie rady osiedla jest prawomocne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa 
statutowego składu rady.

7. Uchwały rady osiedla zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej statutowego 
składu.

8. Członkowie rady osiedla powinni brać czynny udział w pracach rady.

§15

1. Przewodniczący zarządu osiedla organizuje pracę organów osiedla, prowadzi ich obrady i reprezentuje osiedle 
na zewnątrz, w szczególności podczas sesji Rady Miejskiej w Chrzanowie.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zarządu osiedla jego zadania wykonuje zastępca 
przewodniczącego.

Id: 5789517A-F1A0-45BD-9CDD-CA505B7DD703. Podpisany Strona 3



Do zadań zarządu osiedla należą:

1) przygotowanie projektów uchwał rady osiedla,

2) wykonywanie uchwał rady osiedla,

3) współpraca z organami gminy,

4) składanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu,

5) koordynowanie społecznych inicjatyw mieszkańców osiedla.

§17

1. Zarząd osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb przez przewodniczącego zarządu 
osiedla.

2. Zarząd osiedla przedstawia swoje stanowisko, wnioski i opinie w formie uchwał.

3. Uchwały zarządu osiedla zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 
3 członków zarządu.

Rozdział 4.
Wygaśnięcie mandatu członka organu osiedla i uzupełnienie składu

§18

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu osiedla następuje wskutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności do organów osiedla (biernego prawa wyborczego),

4) odwołania członka zarządu osiedla,

5) zmiany w podziale gminy na osiedla, obejmującej osiedle, w którym wykonywany jest mandat członka 
organu osiedla.

2. Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie kadencji nie powoduje utraty prawa wybieralności do organów osiedla,
o ile nastąpiło to w granicach administracyjnych gminy.

3. Wygaśnięcie mandatu członka organu osiedla w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-3 stwierdza rada 
osiedla, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 5 Rada Miejska w Chrzanowie.

§19

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady osiedla, o którym mowa w §18  ust. 1 pkt. 1-3, rada 
stwierdzając wygaśnięcie mandatu, podejmuje uchwałę o wstąpieniu na zwolnione miejsce kandydata, który 
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą 
liczbę głosów decyduje losowanie. Losowania dokonuje przewodniczący Rady Miejskiej w Chrzanowie 
w obecności wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz zarządu osiedla.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu osiedla na najbliższym posiedzeniu rady osiedla 
przeprowadza się wybory uzupełniające.

Rozdział 5.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów osiedla

§20

1. Kontrola oraz nadzór nad działalnością organów osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium legalności.

2. Kontrolę oraz nadzór nad działalnością organów osiedla sprawuje Rada Miejska w Chrzanowie, 
w szczególności poprzez Komisję Rewizyjną.

§21

§16

Organ nadzoru i kontroli nad działalnością organów osiedla może żądać niezbędnych informacji, danych
i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania organów osiedla oraz uczestniczyć w posiedzeniach tych organów.
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§22

1. Przewodniczący zarządu osiedla jest zobowiązany do przedkładania Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Chrzanowie uchwał organów osiedla w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała organu osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§23

Zmian statutu osiedla dokonuje Rada Miejska w Chrzanowie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Krzysztof Zubik
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Załącznik N r 1 do Statutu Osiedla Północ -  Tysiąclecie.

Granice Osiedla Północ-Tysiąclecie
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Wykaz ulic leżących w granicach Osiedla Północ -  Tysiąclecie.

1. Bagnista

2. Balińska* -  numery nieparzyste od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Księdza I. Skorupki i numery parzyste 
wszystkie

3. Borelowskiego

4. Broniewskiego -  numery nieparzyste i parzyste od ul. Janusza Kusocińskiego do końca ulicy

5. Działkowa

6. Grzybowa

7. Janusza Kusocińskiego - numery parzyste wszystkie

8. Księdza J. Popiełuszki

9. Księdza 1. Skorupki -  numery parzyste wszystkie

10. Kubusia Puchatka

11. Mieszka I

12. Elii Marchettiego

13. Niecała

14. Ofiar Faszyzmu

15. Piaskowa

16. Piastowska

17. Sienkiewicza Henryka

18. Struga

19. Śląska - numery parzyste od początku ulicy do ronda

20. Wodzińska

21. Zielona -  numery nieparzyste i parzyste od skrzyżowania z ulicą Janusza Kusocińskiego do końca ulicy.

*  podkreśleniem wyróżniono ulice przyporządkowane do danego osiedla a będące ulicami granicznymi 
z innymi osiedlami

Załącznik N r 2 do Statutu Osiedla Północ -  Tysiąclecie.

Przęwodnic?a/v Rady 

Krzysztof Zubik
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