UCHWAŁA NR XIV/91/12
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Brańsku.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r.
poz. 567) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Osiedla Nr 1 w Brańsku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/53/90 Rady Miejskiej w Brańsku z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie
ustalenia statutu samorządu mieszkańców wsi i osiedli na terenie miasta i gminy Brańsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Ryszard Anusiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 czerwca 2012 r.

STATUT SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 1 W BRAŃSKU
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Wspólnotę samorządu mieszkańców Osiedla Nr 1 w Brańsku stanowią jego mieszkańcy.
§ 2. 1. Samorząd osiedla jest jednostką pomocniczą Miasta Brańsk.
2. Obszarem działania samorządu mieszkańców Osiedla Nr 1 w Brańsku są ulice: Armii Krajowej budynki nr
16A, 18, 18/1, 28, 30, 83, 101; Binduga, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Jana Kilińskiego, Klonowa,
Mikołaja Kopernika budynki nr 20, 22a, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 49; Ogrodowa, Polna,
Józefa Poniatowskiego, Sportowa, Wincentego Witosa.
§ 3. 1. Do zadań samorządu mieszkańców Osiedla należą wszystkie sprawy publiczne niezastrzeżone zwłaszcza
ustawami i statutem gminy na rzecz organów i innych podmiotów, a w szczególności: organizowanie samopomocy
mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania w zakresie kształtowania dobrosąsiedzkich
stosunków, wychowania młodzieży, rozwijania opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej, upowszechniania
kultury, utrzymania porządku, spokoju i czystości.
2. Zadania określone w ust. 1 samorząd mieszkańców realizuje poprzez swoje organy w szczególności
poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach mieszkańców w ramach przyznanych kompetencji statutowych;
2) opiniowanie spraw należących do zakresu samorządu;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
4) występowanie z wnioskiem do Rady Miasta Brańsk o rozpatrywanie spraw, których załatwienie wykracza poza
możliwości samorządu mieszkańców;
5) współpraca z radnymi z terenu miasta, ułatwianie im kontaktu z wyborcami, m. in. w formie odbywania
spotkań, przekazywania informacji i wniosków dotyczących mieszkańców;
6) współpracę z Burmistrzem Brańska, Komisjami Rady Miasta Brańsk w zakresie spraw dotyczących
samorządu.
Rozdział II. Organy Samorządu Mieszkańców
§ 4. 1. Organami Samorządu Mieszkańców Osiedla są;
1) ogólne zebranie mieszkańców, jako organ uchwałodawczy,
2) Zarząd, jako organ wykonawczy.
2. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowego Zarządu.
4. W przypadku uzupełnienia części składu osobowego Zarządu w trakcie trwania kadencji, wszyscy
członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki do końca tej kadencji.
5. Zebranie ogólne mieszkańców podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w drodze głosowania jawnego,
z zastrzeżeniem § 15.
6. Ogólne Zebranie Mieszkańców może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania.
§ 5. Do kompetencji ogólnego zebrania mieszkańców osiedla należy:
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1) zajmowanie stanowiska, podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla osiedla;
2) wybieranie i odwoływanie Zarządu Osiedla;
3) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji samorządu;
4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla.
§ 6. 1. Zebranie ogólne mieszkańców osiedla jest zwoływane przez Przewodniczącego Zarządu z własnej
inicjatywy, na wniosek Zarządu Osiedla, Burmistrza Miasta lub na wniosek co najmniej 5% mieszkańców osiedla,
nie rzadziej jak raz w roku.
2. W przypadku niezwołania ogólnego zebrania mieszkańców przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla
w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez uprawniony podmiot, może być ono zwołane przez Burmistrza.
§ 7. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości
co najmniej na 3 dni, a w sprawach wyboru organów samorządu mieszkańców na 7 dni przed planowanym
zebraniem.
§ 8. Pełnienie funkcji członka Zarządu ma charakter społeczny.
§ 9. 1. Obradom ogólnego zebrania mieszkańców przewodniczy Przewodniczący Zarządu, chyba, że zebranie
wybierze innego przewodniczącego obrad.
2. Obrady zebrania ogólnego mieszkańców osiedla są protokołowane.
3. Protokół i uchwały podpisuje Przewodniczący Zarządu lub przewodniczący obrad i protokolant.
§ 10. Do kompetencji Zarządu Osiedla należy w szczególności:
1) inicjatywa zwoływania ogólnego zebrania mieszkańców osiedla i przygotowanie projektów uchwał;
2) wykonywanie uchwał zebrania ogólnego mieszkańców;
3) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców;
4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach
samorządu osiedla;
5) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla miasta i jego mieszkańców;
6) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady
Miasta Brańsk w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla.
7) gospodarowanie składnikami mienia będącymi w posiadaniu samorządu,
8) sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności samorządu osiedla.
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.
§ 11. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu.
§ 12. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:
1) zwoływanie ogólnego zebrania mieszkańców osiedla
2) zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu;
2) reprezentowanie samorządu osiedla;
3) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i ogólnego zebrania mieszkańców osiedla;
§ 13. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Rozdział 3.
RozdziałIII. Zasady wyborcze
§ 14. 1. Wybory Zarządu Osiedla zarządza Burmistrz w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące po wyborach
do Rady Miasta.
2. W pierwszej kolejności mieszkańcy osiedla w głosowaniu tajnym wybierają Przewodniczącego Zarządu,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów uprawnionych do głosowania. Kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie.
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3. W drugiej kolejności mieszkańcy osiedla w głosowaniu tajnym wybierają pozostałych dwóch członków
Zarządu Osiedla, spośród nieograniczonej liczby kandydatów uprawnionych do głosowania. Kandydaci muszą
wyrazić zgodę na kandydowanie.
§ 15. 1. Dla prawomocności wyborów przeprowadzonych na ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla
wymagana jest obecność co najmniej 5% stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 5% stałych mieszkańców
osiedla uprawnionych do głosowania, wybory Zarządu Osiedla przeprowadza się na następnym zebraniu w tym
samym dniu, po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie, bez
względu na liczbę osób uczestniczących.
§ 16. Prawo do udziału w głosowaniu mają stali mieszkańcy osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 17. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybrana spośród
uczestników zebrania w głosowaniu jawnym.
2. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące do organów miasta lub członek rodziny osoby
kandydującej oraz osoba niebędąca stałym mieszkańcem osiedla.
3. Do zadań komisji, o której mowa w ust. 1 należy przyjęcie zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie
głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu z wyników wyborów.
§ 18. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Urzędu
Miasta Brańsk, na których nazwiska kandydatów umieszcza się według kolejności alfabetycznej.
2. Wskazania dokonuje się poprzez postawienie znaku „x” obok nazwiska kandydata lub nazwisk kandydatów,
w zależności od określonej liczby wybieranych osób.
3. Nieważne są głosy na kartach:
1) całkowicie przedartych oraz, gdy wskazano więcej kandydatów jak osób przewidzianych do wybrania lub
spośród kandydatów nie wskazano żadnego.
2) innych niż ustalone w ust. 1.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.
W przypadku równej liczby głosów, zarządza się ponowne głosowanie.
5. W przypadku otrzymania tej samej ilości głosów po II turze głosowania przez dwóch lub więcej
kandydatów, o wyborze decyduje losowanie. O sposobie losowania decyduje Przewodniczący Zebrania.
§ 19. 1. Przewodniczący i Zarząd Osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed ogólnym zebraniem
mieszkańców osiedla i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich
obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego
w opinii mieszkańców.
2. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić: Rada Miasta Brańsk, Burmistrz Miasta Brańsk, 1/5 mieszkańców
uprawniona do głosowania. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
3. Wniosek o odwołanie rozpatruje Ogólne Zebranie Mieszkańców w terminie jednego miesiąca od złożenia.
4. Uchwałę o odwołaniu z zajmowanych funkcji podejmuje się po wysłuchaniu zainteresowanego,
w głosowaniu tajnym. Odwołanie uznaje się za skuteczne, gdy głosowała za nim większość uczestniczących
w zebraniu, uprawnionych mieszkańców Osiedla.
§ 20. W przypadku zwolnienia stanowiska członka Zarządu, Burmistrz w terminie nie dłuższym niż jeden
miesiąc od powzięcia informacji o zaistniałym fakcie, zarządza wybory uzupełniające.
Rozdział 4.
Mienie Osiedla i gospodarka finansowa
§ 21. Osiedle prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta.
§ 22. Osiedle może korzystać z mienia gminnego, przekazanego bądź nabytego ze środków gminy miejskiej.
§ 23. Przewodniczący Zarządu Osiedla raz w roku, na zebraniu ogólnym mieszkańców, składa sprawozdanie
finansowe.
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Rozdział 5.
Nadzór nad działalnością Osiedla
§ 24. Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem,
celowości, rzetelności, gospodarności.
§ 25. Organami nadzoru nad działalnością Osiedla są: Rada Miasta i Burmistrz Miasta.
§ 26. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących
funkcjonowania Osiedla, dokonywania wizytacji jednostek organizacyjnych Osiedla oraz uczestniczenia
w posiedzeniach ich organów.
2. Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 1 organy wymienione § 23 mogą delegować swych
przedstawicieli.
§ 27. Przewodniczący Zarządu obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 28. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miasta w trybie jego uchwalenia.
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