
RADA MIEJSKA 

w Olsztyn!a

UCHWAŁA NrXX/231/96 

Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 24 kwietnia 1996 r.

w sprawie zmian w statutach rad osiedli.

Na podstawie art.. 35 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74) Rada Miejska w Olsztynie 
u c h w a 1 a, co następuje:

§ 1

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie terytorialnym wprowadzoną ustawą z dnia 29 
września 1995 roku (Dz. U. Nr 124 poz. 601) w dotychczasowych statutach osiedli dokonuje 
się następujących zmian:
1. W statucie osiedla „Osiedle Mazurskie” uchwalonym uchwałą Nr XVI/167/95 Rady Miejskiej 

w Olsztynie z dnia 25 października 1995 roku wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 4 skreśla się ust. 1 oraz oznaczenie ust. 2,
b) § 29 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 29:
1.Organem wykonawczym samorządu osiedla jest 7- osobowy zarząd osiedla, wybierany 

przez radę osiedla spośród swoich członków.
2. W skład zarządu osiedla wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego,

sekretarz, skarbnik oraz 3 członków.
3. Przewodniczącego rady osiedla, który jest jednocześnie przewodniczącym zarządu,

wybiera się w oddzielnym, tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów 
statutowego składu rady.

4. Zastępcę przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu wybiera rada osiedla
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na wniosek przewodniczącego rady 
osiedla.

5. Rada osiedla może odwołać zarząd, przewodniczącego zarządu, zarząd za wyjątkiem
przewodniczącego lub poszczególnych członków zarządu, jeżeli ich działalność naraża 
na szkodę interesy osiedla lub jest sprzeczna z prawem.

6.Odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów statutowego składu rady osiedla, po zapoznaniu się 
z opinią komisji rewizyjnej na następnym posiedzeniu, po posiedzeniu, na którym 
złożono wniosek o odwołanie.

7.W razie odwołania całego składu zarządu osiedla, rada osiedla wybiera w ciągu jednego 
miesiąca nowy zarząd osiedla. Do czasu wyboru nowego zarządu, rada osiedla może 
powierzyć dotychczasowemu zarządowi wykonywanie jego obowiązków.



8. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie, rada osiedla podejmuje 
uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu 
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym nie później niż w ciągu jednego 
miesiąca od daty złożenia rezygnacji”.

2. W statucie osiedla „Likusy” uchwalonym uchwałą Nr XVII/180/95 Rady Miejskiej 
w Olsztynie z dnia 29 listopada 1995 roku § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29
1. Organem wykonawczym samorządu osiedla jest 7- osobowy zarząd osiedlą, wybierany

przez radę osiedla spośród swoich członków.
2. W skład zarządu osiedla wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz,

skarbnik oraz 3 członków.
3. Przewodniczącego rady osiedla, który jest jednocześnie przewodniczącym zarządu, wybiera

się w oddzielnym, tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów statutowego 
składu rady.

4. Zastępcę przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu wybiera rada osiedla
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na wniosek przewodniczącego rady 
osiedla.

5. Rada osiedla może odwołać zarząd, przewodniczącego zarządu, zarząd za wyjątkiem
przewodniczącego lub poszczególnych członków zarządu, jeżeli ich działalność naraża na 
szkodę interesy osiedla lub jest sprzeczna z prawem.

6.Odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów statutowego składu rady osiedla, po zapoznaniu się 
z opinią komisji rewizyjnej na następnym posiedzeniu, po posiedzeniu, na którym złożono 
wniosek o odwołanie.

7. W razie odwołania całego składu zarządu osiedla, rada osiedla wybiera w ciągu jednego
miesiąca nowy zarząd osiedla. Do czasu wyboru nowego zarządu, rada osiedla może 
powierzyć dotychczasowemu zarządowi wykonywanie jego obowiązków.

8. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie, rada osiedla podejmuje 
uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu 
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym nie później niż w ciągu jednego 
miesiąca od daty złożenia rezygnacji”.

3. W statucie osiedla „Dajtki” uchwalonym uchwałą Nr XVII/181/95 Rady Miejskiej 
w Olsztynie z dnia 29 listopada 1995 roku § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29:
1.Organem wykonawczym samorządu osiedla jest 7 - osobowy zarząd osiedla, wybierany 

przez radę osiedla spośród swoich członków.
2. W skład zarządu osiedla wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz,

skarbnik oraz 3 członków.
3. Przewodniczącego rady osiedla, który jest jednocześnie przewodniczącym zarządu, wybiera

się w oddzielnym, tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów statutowego 
składu rady.

4. Zastępcę przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu wybiera rada osiedla
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na wniosek przewodniczącego rady 
osiedla.



5.Rada osiedla może odwołać zarząd, przewodniczącego zarządu, zarząd za wyjątkiem 
przewodniczącego lub poszczególnych członków zarządu, jeżeli ich działalność naraża na 
szkodę interesy osiedla lub jest sprzeczna z prawem.

6.Odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym 
bezwzględną większością głosów statutowego składu rady osiedla, po zapoznaniu się 
z opinią komisji rewizyjnej na następnym posiedzeniu, po posiedzeniu, na którym złożono 
wniosek o odwołanie.

7. W razie odwołania całego składu zarządu osiedla, rada osiedla wybiera w ciągu jednego
miesiąca nowy zarząd osiedla. Do czasu wyboru nowego zarządu, rada osiedla może 
powierzyć dotychczasowemu zarządowi wykonywanie jego obowiązków.

8. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie, rada osiedla podejmuje 
uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu 
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym nie później niż w ciągu jednego 
miesiąca od daty złożenia rezygnacji”.

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Olsztynie. W celu zapoznania 
mieszkańców ze zmianami w statutach osiedli zobowiązuje się rady osiedli do 
rozpowszechnienia zmian na terenie swoich osiedli.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący 
^RatfylVfiej s kjej

Bogdan Pierechod


