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Uchwała Nr XVII/107/04 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 2 marca 2004 r. 
 
 

w sprawie nadania Statutu Osiedla Kaczorownia. 
 

 
   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 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, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/  
Rada Miejska w Zdzieszowicach, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszka�cami Osiedla na 
Ogólnym Zebraniu Mieszka�ców, nadaje Statut Osiedla Kaczorownia: 

 
 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

   § 1. Ilekro� w statucie jest mowa o: 
 

1) Osiedlu – nale�y przez to rozumie� Osiedle Kaczorownia. 
2) Radzie – nale�y przez to rozumie� Rad� Miejsk� w Zdzieszowicach. 
3) Burmistrzu – nale�y przez to rozumie� Burmistrza Zdzieszowic.  
4) Statucie – nale�y przez to rozumie� Statut Osiedla Kaczorownia. 
5) Organy gminy – nale�y przez to rozumie� Rad� Miejsk� w Zdzieszowicach  

i Burmistrza Zdzieszowic. 
 

   § 2.1. Mieszka�cy miasta Zdzieszowice – ulic: Dunikowskiego, Generała Zawadzkiego, Góry 
�w. Anny od nr 22, Graniczna, Katowicka, Kopernika, Krótka, 22-go Lipca, Mickiewicza, 
Piaskowa, Pionierów, Plac 1-go Maja, Polna, Prusa, Roosevelta, Rozwadzka, Sienkiewicza, 
Słowackiego, Strzelecka, Wigury, Wolno�ci, �wirki, �ymierskiego, �yrowska tworz� jednostk� 
pomocnicz� gminy Zdzieszowice, pod nazw� „Osiedle Kaczorownia”. 
 

   2. Teren działania Osiedla obejmuje obszar oznaczony na mapie stanowi�cej zał�cznik nr 1 do 
statutu. 
 

   3. Osiedle Kaczorownia, wspólnie z innymi osiedlami i sołectwami tworz� wspólnot� 
samorz�dow� Gminy Zdzieszowice. 
 

   § 3. Osiedle Kaczorownia działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci: 
 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 
z pó�niejszymi zmianami), 

2) Statutu Gminy Zdzieszowice, 
3) niniejszego statutu. 



 2 

Rozdział II 

 

Organizacja 

 

   § 4. Osiedle jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania gminy, działaj�c poprzez swoje 
organy. 
   § 5.1. Organami Osiedla s�: 
 

1) Ogólne Zebranie Mieszka�ców, 
2) Zarz�d Osiedla, 

 

   2. Na czele Zarz�du Osiedla stoi Przewodnicz�cy. 
 

   § 6.1. Kadencja Zarz�du Osiedla trwa przez okres kadencji Rady Miejskiej. 
 

   2. Po upływie kadencji Zarz�d Osiedla działa do dnia wyboru nowego Zarz�du Osiedla. 

 

Rozdział III 

 

Zakres działania, zadania i kompetencje 

 

   § 7. Ogólne Zebranie Mieszka�ców jest form� demokracji, bezpo�redniej samorz�dno�ci 
lokalnej, jest organem uchwałodawczym Osiedla. 
 

   § 8.1. Ogólne Zebranie jest władne wyra�a� opini� we wszystkich istotnych dla interesów 
miesza�ców Osiedla sprawach, a w szczególno�ci: 
 

1) projektów rozstrzygni�� organów gminy w cz��ci dotycz�cej planów zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Osiedla oraz ich realizacji, 

2) planów zagospodarowania Osiedla, 
3) podejmowanie przedsi�wzi�� maj�cych na celu rozwój infrastruktury technicznej, 
4) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego znajduj�cego si� na terenie 

Osiedla. 
 

   2. Ogólne Zebranie Mieszka�ców jest władne rozpatrywa� wszelkie sprawy wa�ne dla 
społeczno�ci lokalnej, a w szczególno�ci: 
 

1) socjalno – bytowe, 
2) zdrowotne, 
3) sportu, wypoczynku i kultury, 
4) prowadzenie prac społecznie u�ytecznych, 
5) rozwoju gospodarczego, 
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6) kształtowanie zasad współ�ycia społecznego. 
 

   3. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszka�ców nale�y: 
 

1) wydawanie opinii dotycz�cej zmiany granic polegaj�cych na wł�czeniu obszaru lub 
cz��ci Osiedla do s�siedniej jednostki pomocniczej, 

2) wyst�powanie do Burmistrza o przekazanie wskazanych składników mienia 
komunalnego do korzystania i zarz�dzania, 

3) wybieranie i odwołanie Zarz�du Osiedla i jego Przewodnicz�cego, 
4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Osiedla i jego mieszka�ców  

w formie uchwał i wniosków, 
5) stanowienie o kierunkach działania Zarz�du Osiedla oraz przyjmowanie sprawozda�  

z jej działalno�ci,  
6) organizowanie festynów, konkursów i zawodów sportowych, 
7) uchwalanie rocznego planu rzeczowo – finansowego Osiedla oraz dokonanie jego zmian, 
8) wyst�powanie do Rady Miejskiej z wnioskiem o zarz�dzenie przedterminowych 

wyborów Zarz�du Osiedla i Przewodnicz�cego Zarz�du, 
9) dokonywanie okresowych ocen działalno�ci Zarz�du Osiedla i jego Przewodnicz�cego. 

 

   § 9.1. Do zada� i kompetencji Przewodnicz�cego nale�y w szczególno�ci: 
 

1) zwoływanie Ogólnego Zebrania Mieszka�ców oraz przewodniczenie obradom, 
2) wyst�powanie w imieniu Osiedla wobec organów gminy i innych instytucji we 

wszystkich sprawach dotycz�cych Osiedla, 
3) reprezentowanie Osiedla na zewn�trz, 
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsi�wzi�� społecznych maj�cych na celu 

popraw� warunków �ycia społeczno�ci Osiedla, 
5) zwoływanie i prowadzenie posiedze� Zarz�du Osiedla, 
6) uczestnictwo w posiedzeniu Rady Miejskiej, 
7) kierowanie realizacj� uchwał Ogólnego Zebrania Mieszka�ców i Zarz�du Osiedla, 
8) prowadzenie dokumentacji działalno�ci organów Osiedla, 
9) sporz�dzanie rocznych sprawozda� i rozlicze� z gospodarczej i finansowej działalno�ci 

Osiedla. 
 

   2. Przy wykonywaniu czynno�ci okre�lonych w § 9 ust. 1 Przewodnicz�cemu przysługuje 
pomoc prawna i organizacyjna Urz�du Miejskiego. 
 

   § 10. Do zada� i kompetencji Zarz�du Osiedla nale�y: 
 

1) przygotowanie Ogólnych Zebra� Mieszka�ców Osiedla i sporz�dzanie projektów uchwał 
tych zebra�, 

2) zbieranie wniosków i innych wyst�pie� mieszka�ców w sprawach Osiedla, 
3) inicjowanie działa� społecznie u�ytecznych dla Osiedla i jego mieszka�ców, 
4) współpraca z radnymi z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotka� z wyborcami, 

dy�urów oraz kierowanie do nich wniosków dotycz�cych Osiedla. 
 

   § 11.1. Prawo uczestniczenia w Ogólnym Zebraniu Mieszka�ców maj� wszyscy mieszka�cy 
Osiedla stanowi�cy wspólnot� samorz�dow� Osiedla. 
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   2. Uczestnictwo w Ogólnym Zebraniu Mieszka�ców uprawnia do: 
 

1) zabierania głosu w dyskusji, 
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
3) głosowania, 
4) składania o�wiadcze�, 
5) ��dania zapisu w protokole zebrania, zło�onego o�wiadczenia lub deklaracji. 

 

   § 12.1. Ogólne Zebranie Mieszka�ców zwołuje Przewodnicz�cy; 
 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 mieszka�ców uprawnionych do udziału w zebraniu, 
3) na pisemny wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza. 

 

   2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ogólne Zebranie Mieszka�ców mo�e zwoła� 
Burmistrz. 
 

   3. W przypadkach okre�lonych w § 12 ust. 1 pkt 2 i 3 zebranie powinno by� zwołane  
w terminie do 10 dni od daty zło�enia wniosku. 
 

   § 13.1. Ogólne zebranie Mieszka�ców odbywa si� w miar� istniej�cych potrzeb nie rzadziej 
jednak ni� raz w roku. 
 

   2. Termin i miejsca zebrania podaje si� do publicznej wiadomo�ci poprzez rozplakatowanie 
obwieszcze� na tablicy ogłosze� lub w inny przyj�ty na Osiedlu sposób, nie pó�niej ni� na  
7 dni przed terminem zebrania. 
 

   § 14.1. Zebranie jest wa�ne, gdy mieszka�cy Osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni, 
zgodnie z wymogami statutu. 
 

   2. Zebranie otwiera Przewodnicz�cy i przewodniczy jego obradom. Zebranie mo�e wyznaczy� 
inn� osob� na przewodnicz�cego zebrania. 
 

   3. Porz�dek obrad ustala Zarz�d Osiedla na podstawie projektu przedło�onego przez 
Przewodnicz�cego. 
 

   § 15.1. Ogólne Zebranie Mieszka�ców jest uprawnione do podejmowania uchwał  
w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszka�ców uprawnionych do głosowania. 
 

   2. W przypadku braku okre�lonego w ust. 1 quorum, nast�pne zebranie odbywa si�  
w drugim terminie po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania. 
Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez wzgl�du na liczb� uczestnicz�cych w nim 
osób. Drugi termin zebrania winny by� podany w obwieszczeniu o zebraniu. 
 

   3. Uchwały zebrania Mieszka�ców i Zarz�du Osiedla zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów,  
w głosowaniu jawnym z zastrze�eniem, § 23 ust.2. 
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   4. Obrady Zebrania s� protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje Przewodnicz�cy Zarz�du 
Osiedla i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyj�ty. 
 

   § 16.1. Uchwały i protokół z zebrania przewodnicz�cy przekazuje Burmistrzowi  
i Przewodnicz�cemu Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia. 
 

   2. Burmistrz w zale�no�ci od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub 
przekazuje do realizacji na sesji Rady Miejskiej. 
 

   3. O sposobie załatwienia spraw informuje si� Zarz�d Osiedla. 
 

Rozdział IV 

 

Zasady i tryby wyboru organów Osiedla 

 

   § 17. Wybory Zarz�du Osiedla i Przewodnicz�cego zarz�dza Rada Miejska w terminie do  
4 miesi�cy od dnia wyboru do rad gmin. 

 

   § 18.1. Ogólne Zebranie Mieszka�ców, na którym ma by� dokonany wybór Przewodnicz�cego 
i Zarz�du Osiedla zwołuje Burmistrz, okre�laj�c miejsce, dat� i godzin� zebrania. 
 

   2. Zarz�dzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania mieszka�ców dla wyboru Przewodnicz�cego  
i Zarz�du Osiedla podaje si� do wiadomo�ci mieszka�com osiedla co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczon� dat� zebrania. 
 

   § 19. Do czasu wyboru nowego Przewodnicz�cego zebranie wyborcze prowadzi 
Przewodnicz�cy poprzedniej kadencji lub osoba wyznaczona przez Burmistrza. 
 

   § 20.1. Dla prawomocno�ci wyborów przeprowadzonych na zebraniu wymagana jest obecno�� 
co najmniej 1/5 mieszka�ców uprawnionych do głosowania. 
 

   2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci wymaganej liczby mieszka�ców, 
wybory s� przeprowadzane zgodnie z zasadami okre�lonymi w § 15 ust. 2 statutu. 
 

   §21. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszka�com Osiedla, 
maj�cym stałe zamieszkanie na jego terenie. Nie dopełnienie obowi�zku meldunkowego nie 
wył�cza prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj�cej na obszarze Osiedla. 
 

   § 22. Zarz�d Osiedla składa si� z 5 członków, w tym Przewodnicz�cy Zarz�du Osiedla. 
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   § 23.1. Wyboru Przewodnicz�cego i Zarz�du Osiedla dokonuje Ogólne Zebranie Mieszka�ców 
spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpo�rednim głosowaniu tajnym, zwykł� 
wi�kszo�ci� głosów. Odwołanie nast�puje w tym samym trybie. 
   2. Wybory Przewodnicz�cego dokonuje si� w oddzielnym głosowaniu. 
 

   § 24.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 – osobowym, 
powołana spo�ród uprawnionych do głosowania uczestników Ogólnego Zebrania Mieszka�ców 
 

   2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mog� by� wybierani na Przewodnicz�cego i członka 
Zarz�du Osiedla 
 

   3. Do zada� komisji skrutacyjnej nale�y: 
 

1) przyj�cie zgłosze� kandydatów, 
2) okre�lenie zasad głosowania, 
3) przeprowadzenie głosowania, 
4) ustalenie wyników głosowania, 
5) sporz�dzenie protokołu o wyniku wyborów. 

 

   4. Protokół komisji skrutacyjnej podpisuj� członkowie komisji oraz przewodnicz�cy zebrania. 
 

   § 25.1. Przewodnicz�cy i członkowie Zarz�du Osiedla s� bezpo�rednio odpowiedzialni przed 
Ogólnym Zebraniem Mieszka�ców i mog� by� odwołani przed upływem kadencji, je�eli nie 
wykonuj� swoich obowi�zków, naruszaj� postanowienia Statutu i uchwał zebrania lub dopu�cili 
si� czynu dyskwalifikuj�cego w opinii �rodowiska. 
 

   2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno by� podj�te po wysłuchaniu zainteresowanego,  
w trybie wła�ciwym dla jego wyboru. 
 

   § 26. W przypadku odwołaniu Przewodnicz�cego lub Zarz�du Osiedla wyboru nowego organu 
dokonuje si� na tym samym zebraniu lub nast�pnym, zwołanym w terminie nie dłu�szym ni�  
30 dni. 
 

Rozdział V 

 

Gospodarka finansowa i gospodarka mieniem 
 

 

   § 27.1. Osiedle prowadzi gospodark� finansow� w ramach bud�etu gminy, który obejmuje 
ogół dochodów i wydatków realizowanych przez Osiedle. 
 

   2. Rada mo�e wyodr�bni� w bud�ecie gminy �rodki bud�etowe do dyspozycji Osiedla. 
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   § 28.1 Osiedle zobowi�zane jest do przedstawienia planu finansowo – rzeczowego 
Burmistrzowi w terminie do dnia 10 pa�dziernika ka�dego roku. Plan ten uprzednio winien by� 
uchwalony przez Ogólne Zebranie Mieszka�ców. 
 

   2. Osiedle dysponuje nast�puj�cymi �rodkami: 
 

1) �rodki wydzielone w bud�ecie gminy, 
2) dochody własne Osiedla, 
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych. 

 

   3. 	rodki finansowe przeznacza si� na cele okre�lone w planie rzeczowo – finansowym,  
w szczególno�ci na: 
 

1) bie��ce utrzymanie mienia, którym zarz�dza, 
2) finansowanie swojej działalno�ci statutowej, 
3) cele okre�lone w uchwałach Ogólnego Zebrania Mieszka�ców, zgodnie z planem 

rzeczowo – finansowym. 
 

   § 29.1. Bie��cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w § 27 i § 28 sprawuje Burmistrz  
i Skarbnik Gminy. 
 

   2. Ksi�gowo�� dochodów i wydatków Osiedla prowadzi Urz�d Miejski w Zdzieszowicach. 
 

   § 30. Osiedle mo�e zarz�dza�, przekazanym mu przez Burmistrza, mieniem gminy. 
 

Rozdział VI 

 

Kontrola i nadzór  

 

   § 31.1. Nadzór nad działalno�ci� osiedla sprawuje: 
 

1) Rada Miejska, 
2) Burmistrz, 
3) Skarbnik Gminy – w zakresie gospodarki finansowej. 

 

   2. Podmioty wymienione w § 31 ust. 1 maj� prawo wgl�du do dokumentów w celu ich oceny 
pod wzgl�dem zgodno�ci z prawem, wst�pu do pomieszcze� i budynków zarz�dzanych przez 
Osiedle oraz prawo ��dania od Przewodnicz�cego Zarz�du Osiedla niezb�dnych informacji  
i danych dotycz�cych funkcjonowania Osiedla. 
 
   3. Burmistrz jest obowi�zany czuwa�, aby mienie Osiedla nie było nara�one na szkody  
 i uszczuplenia oraz aby �rodki finansowe Osiedla były wydatkowane zgodnie z przepisami 
prawnymi i statutem. 
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   § 32. Do podstawowych �rodków nadzoru nale�y w szczególno�ci: 
 

1) dokonywanie oceny działalno�ci i stanu Osiedla na sesji Rady Miejskiej, 
2) rozpatrywanie sprawozda� z działalno�ci gospodarczej i społecznej Osiedla, 
3) wstrzymywanie realizacji uchwał organów Osiedla sprzecznych z prawem lub 

wykraczaj�cych poza zakres przyznanych im kompetencji. 
 

Rozdział VII 
 

Postanowienia ko�cowe 
 

   § 33. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska, po konsultacji z mieszka�cami: 
 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Burmistrza, 
3) na wniosek Ogólnego Zebrania Mieszka�ców. 

 

   § 34. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Zdzieszowic. 
  

   § 35. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/294/97 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 
czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Kaczorownia. 
 

   § 36. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego, 
umieszczeniu na stronach internetowych gminy Zdzieszowice. 
 

   § 37. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Opolskiego. 
  


