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UCHWAŁA NR V/46/2019
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM
z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Osiedla,
Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r.
poz. 3183) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Przewodniczącego Osiedla i Zarządu Osiedla trwa 5 lat od dnia wyboru.”,
b) w ust. 4 uchyla się pkt 2,
2) § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczącego Osiedla lub członka Zarządu Osiedla można odwołać przed upływem kadencji
na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania w przypadku, gdy
nie wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Mieszkańców.
2. Odwołanie Przewodniczącego Osiedla lub członka Zarządu Osiedla winno odbywać się w takim
samym trybie, jak ich wybór. Na karcie do głosowania o treści: „Czy jesteś za odwołaniem wymienić
nazwisko i imię osoby odwoływanej z funkcji Przewodniczącego Osiedla/członka Zarządu Osiedla?”
należy znak „X” postawić w kratce przy słowie „TAK” lub przy słowie „NIE”.
3. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Osiedla, Burmistrz zarządza
wybory przedterminowe przy zastosowaniu trybu określonego w Statucie.
4. Jeżeli skład Zarządu Osiedla zmniejszyłby się o więcej niż 2 osoby, Burmistrz zarządza wybory
uzupełniające przy zastosowaniu trybu określonego w Statucie.
5. Termin wyborów przedterminowych Przewodniczącego Osiedla i wyborów uzupełniających
członków Zarządu Osiedla ustala Burmistrz.
6. Kadencja Przewodniczącego Osiedla wybranego w wyborach przedterminowych i członków
Zarządu Osiedla wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji
pozostałych organów jednostek pomocniczych Gminy.
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7. Wyborów przedterminowych Przewodniczącego Osiedla i wyborów uzupełniających członków
Zarządu Osiedla nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.”
3) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wybory Przewodniczącego Osiedla i Zarządu Osiedla na nową kadencję przeprowadza się
nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.”,
4) w § 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Osiedla, który posiada czynne prawo wyborcze do
Rady Miejskiej, zgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Jeżeli zgłoszony został 1 kandydat na Przewodniczącego Osiedla na karcie do głosowania należy
znak „X” postawić w kratce przy słowie „TAK” lub przy słowie „NIE”. Dla wyboru kandydat na
Przewodniczącego Osiedla winien uzyskać większą liczbę głosów oddanych na ”TAK” od liczby głosów
oddanych na ”NIE”.”,
d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Przepis § 24 ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia jedynie 4 kandydatów na
członków Zarządu Osiedla.”,
e) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:
„12a. W przypadku, gdy kandydaci, o których mowa w ust. 11 i ust. 12, nie uzyskali więcej głosów
oddanych na ”TAK” od liczby głosów oddanych na ”NIE”, Burmistrz zarządza wybory przy
zastosowaniu trybu określonego w Statucie.”
f) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. W przypadku nie zgłoszenia 4 kandydatów na członków Zarządu Osiedla, przedłuża się termin
zgłaszania o 3 dni, informując o tym mieszkańców Osiedla.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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