UCHWAŁA NR VI/19/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.1)), po przeprowadzeniu konsultacji – uchwala się STATUT SAMORZĄDU
MIESZKAŃCOW MIASTA CZERWIEŃSK
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Teren działania Samorządu Mieszkańców obejmuje miasto Czerwieńsk i stanowi jednostkę pomocniczą
gminy.
§ 2. Nazwa samorządu brzmi: „Samorząd Mieszkańców Miasta Czerwieńsk”, zwany dalej Samorządem
Mieszkańców.
Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania
§ 3. 1. Organami Samorządu Mieszkańców są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców, zwane dalej Ogólnym Zebraniem,
2) Zarząd Samorządu Mieszkańców, zwany dalej Zarządem, składający się z: Przewodniczącego, Zastępcy,
Sekretarza i członków. Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wybiera spośród siebie, w głosowaniu
jawnym Zarząd Samorządu Mieszkańców na pierwszym swoim posiedzeniu.
2. Kadencja Zarządu Samorządu Mieszkańców trwa 4 lata.
§ 4. 1. Organem uchwałodawczym jest Ogólne Zebranie Mieszkańców.
2. Ogólne Zebranie tworzą mieszkańcy, posiadający czynne prawo wyborcze.
3. Do udziału w Zebraniu uprawnieni są: Burmistrz, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy, radni oraz osoby
zaproszone.
§ 5. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 50 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2. Ogólne Zebranie Mieszkańców w celu dokonania wyboru Zarządu Samorządu Mieszkańców i jego
Przewodniczącego zwołuje Rada.
3. Ogólne Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Zarząd zobowiązany jest do zwołania Ogólnego Zebrania
mieszkańców w terminie 7 dni od otrzymania wniosku chyba, że wnioskodawca zaproponował termin późniejszy.
5. Informację o terminie i miejscu Ogólnego Zebrania, Przewodniczący Zarządu podaje do publicznej
wiadomości przez rozwieszenie obwieszczeń, co najmniej na 3 dni przez terminem zebrania.
§ 6. 1. Porządek Ogólnego Zebrania ustala Zarząd, a przewodniczy mu Przewodniczący Zarządu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu, zebraniu przewodniczy jego Zastępca lub
wyznaczony przez Ogólne Zebranie Mieszkańców - członek Zarządu.
3. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu jest zapewnienie obsługi zebrania.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; z 2014 r., poz.
379 i 1072.
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§ 7. 1. Z przebiegu Ogólnego Zebrania sporządza się protokół, który wraz z uchwałami, innymi
rozstrzygnięciami oraz listą obecności przekazywane są do Urzędu Gminy i Miasta w ciągu 7 dni od daty Zebrania.
Kopie tych dokumentów znajdują się do wglądu u Przewodniczącego Zarządu.
2. Protokół podpisuje prowadzący Zebranie i protokolant.
3. Obsługę organizacyjno-techniczną Ogólnego Zebrania, zwołanego na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3, zapewnia
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
§ 8. 1. Ogólne Zebranie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 i § 17 ust. 2, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
2. Ogólne Zebranie jest ważne do podejmowania uchwał jeżeli spełnione są warunki określone w § 14.
§ 9. Do zadań Ogólnego Zebrania należy:
1) wybór i odwołanie Przewodniczącego i Zarządu Mieszkańców,
2) występowanie z wnioskami do Burmistrza dotyczącymi spraw mieszkańców,
3) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi dla Zarządu,
4) uchwalenie rocznego planu finansowo-rzeczowego oraz ustalenie programów działania w ramach budżetu
gminy,
5) rozstrzyganie konfliktów mieszkańców,
6) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju społeczności lokalnej,
7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu.
§ 10. Ogólne Zebranie opiniuje, w części dotyczącej samorządu, przedstawione do konsultacji projekty uchwał
w sprawach planu zagospodarowania przestrzennego oraz może wyrażać opinię o projektach przepisów prawa
miejscowego.
§ 11. 1. Organem wykonawczym Samorządu Mieszkańców jest Zarząd, na którego czele stoi Przewodniczący.
2. Przewodniczący pełni swoją funkcję społecznie.
§ 12. 1. Do obowiązków Zarządu i jego Przewodniczącego należy:
1) zwoływanie Ogólnego Zebrania Mieszkańców,
2) wpływanie na zwiększanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie gospodarki i warunków życia,
3) reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz,
4) składanie sprawozdań z działalności samorządu mieszkańców,
5) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i Ogólnym Zebraniom Mieszkańców,
6) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania.
Rozdział 3.
Zasady i tryb wyboru lub odwołania władz
§ 13. Ogólne Zebranie Mieszkańców w sprawie wyborów organów Samorządu Mieszkańców zarządza Rada
Miejska, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru Rady na nową kadencję. W tym celu określa miejsce,
dzień i godzinę Zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród radnych.
§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego i członków Zarządu, wymagana jest obecność na
Ogólnym Zebraniu co najmniej 50 mieszkańców miasta, posiadających czynne prawo wyborcze.
2. W przypadku braku kworum wybory przeprowadza się na zebraniu w drugim terminie po upływie 30 minut
od pierwszego terminu Zebrania, głosami obecnych na Zebraniu Ogólnym Mieszkańców Czerwieńska.
3. Obecność na Ogólnym Zebraniu, podczas którego przeprowadzane są wybory organów, jest potwierdzana
podpisem na liście obecności.
§ 15. 1. Wybory Przewodniczącego i Zarządu przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna, wyłoniona
w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników Ogólnego Zebrania.
2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Zarządu.
3. Komisja skrutacyjna:
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1) objaśnia zasady i tryb wyboru organów samorządu,
2) przyjmuje zgłoszenia kandydatów,
3) przeprowadza głosowanie,
4) ustala wyniki głosowania,
5) sporządza protokół z głosowania, który podpisują wszyscy członkowie komisji,
6) ogłasza wyniki wyborów.
§ 16. 1. Wybór Przewodniczącego i członków Zarządu dokonuje się spośród nieograniczonej liczby
kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów wraz z krótką motywacją i głosowanie
dla dokonania wyboru Przewodniczącego.
3. W drugiej kolejności należy ustalić w głosowaniu jawnym liczbę członków Zarządu.
4. W trzeciej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów wraz z krótką motywacją i głosowanie
dla dokonania wyboru członków Zarządu.
5. Wyborów dokonuję się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim na kartach do głosowania, przygotowanych
przez komisję skrutacyjną.
6. W wyborach na Przewodniczącego głosować można najwyżej na 1 kandydata, stawiając znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata. Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub
nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
7. W wyborach członków Zarządu głosować można na liczbę kandydatów nie większą niż ustalona przez
zebranie, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów. Postawienie większej liczby
znaków: „x” lub nie postawienie znaku „x” w żadnej powoduje nieważność głosu.
8. Nieważne są głosy oddane na kartach całkowicie przedartych, innych niż przygotowane przez komisję
skrutacyjną oraz wypełnionych niezgodnie z ustalonymi zasadami. Dopiski na karcie do głosowania umieszczone
poza kratką nie wpływają na ważność głosu.
9. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych.
10. W przypadku jednakowej liczby głosów uniemożliwiających objęcie funkcji przez jednego kandydata
przeprowadza się ponowne głosowanie, ograniczając liczbę kandydatów do tych, którzy uzyskali równą największą
liczbę głosów.
§ 17. 1. Mieszkańcom miasta Czerwieńsk, przysługuje prawo do złożenia protestu wyborczego, co do sposobu
przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Zarządu.
2. Protest należy złożyć do Rady Miejskiej w Czerwieńsku w terminie 7 dni od dnia wyborów.
3. Rada Miejska rozstarzyga protest w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
4. Rada oddala protest w przypadku:
1) nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej,
2) protest wpłynął po terminie określonym w ust. 2.
5. W przypadku naruszenia procedury wyborczej, Rada Miejska unieważnia wybory w części lub całości i w
terminie 14 dni od daty unieważnienia zarządza Ogólne Zebranie Wyborcze w zakresie, w jakim uznała ich
unieważnienie.
§ 18. 1. Ogólne Zebranie może odwołać Przewodniczącego, Zarząd lub poszczególnych jego członków przed
upływem kadencji, jeżeli utracili zaufanie mieszkańców, nie wykonują uchwał zebrania ogólnego lub z innych
ważnych przyczyn.
2. Odwołania Przewodniczącego i Zarządu dokonuje Ogólne Zebranie Mieszkańców w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów przy zachowaniu przepisów § 14.
3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanych.
4. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego bądź zmniejszenia składu Zarządu poniżej 50%
jego składu osobowego określonego przez Ogólne Zebranie przeprowadza się wybory uzupełniające.

Id: BBC5BFB6-DD35-4246-81A2-0F9362E686F6. Podpisany

Strona 3

5. Wybory uzupełniające Przewodniczącego i członków Zarządu przeprowadza się według zasad określonych
w Statucie.
6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i nadzór
§ 19. 1. Samorząd gospodaruje samodzielnie środkami wydzielonymi do jego dyspozycji w ramach budżetu
gminy.
2. Projekt podziału i wydatkowania środków finansowych, znajdujących się w dyspozycji samorządu,
przygotowuje Zarząd, a zatwierdza Ogólne Zebranie.
3. Dla rozliczenia dokonanych wydatków w ramach środków finansowych Samorządu Mieszkańców,
Przewodniczący Zarządu przedkłada rachunki wystawiane na Gminę Czerwieńsk.
§ 20. 1. Nadzór nad działalnością Samorządu Mieszkańców sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem, celowości i gospodarności.
2. Organami nadzoru nad działalnością Samorządu Mieszkańców są Rada Miejska i Burmistrz.
3. Organem kontroli nad działalnością Samorządu Mieszkańców jest Rada Miejska.
4. Organy, o których mowa w ust. 2, mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania Samorządu Mieszkańców.
5. Uchwały sprzeczne z prawem są nieważne. Ich nieważność stwierdza Burmistrz i wstrzymuje ich
wykonanie.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 21. Zarząd Samorządu Mieszkańców używa pieczęci nagłówkowej: „Samorząd Mieszkańców Miasta
Czerwieńsk”.
§ 22. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Statutu Gminy Czerwieńsk
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2003 r., Nr 32, poz. 666) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
§ 23. Uchyla się § 1 pkt 1 uchwały nr 52/IX/99 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 1999 r.
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
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UZASADNIENIE

Art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że organizację i zakres
działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem. Obowiązujący
dotychczas statut Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk przyjęty uchwałą nr 52/IX/99 Rady
Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 1999 r. w treści swych postanowień zawierał
zapisy przywołujące były Zarząd Gminy, jako organ wykonawczy Gminy. Ponadto, treść statutu
wymagała doprecyzowania niektórych jego postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory nie
unormowanych w sposób wyczerpujący.
Przepis powołanego na wstępie art. 35 ustawy o samorządzie gminnym, obliguje do
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Czerwieńska, przed uchwaleniem przez Radę Miejską
statutu jednostki pomocniczej. Burmistrz Czerwieńska zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 15 stycznia
2015 r. wskazał tryb przeprowadzenia i termin, do którego konsultacje winny być przeprowadzone.
Konsultacje przeprowadzone zostały od 15 do 31 stycznia 2015 r. Projekt statutu został przekazany
wraz z w/wym. zrządzeniem Przewodniczącemu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk,
celem przedstawienia na Zebraniu Mieszkańców. Ponadto projekt statutu umieszczony był na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Zebranie odbyło się 24 stycznia 2015 r. Mieszkańcy przyjęli projekt statutu jednomyślnie, nie
wnosząc uwag i poprawek.
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