
ZARZĄDZENIE NR 247/2016
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu pierwszych posiedzeń Rad Osiedli nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 w Żninie dla 
przeprowadzenia wyborów zarządów osiedli na terenie miasta Żnina

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) w związku z § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 2 stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr XXIV/263/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 w sprawie 
nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 2 „Bloki Wielorodzinne" w Żninie (Dz. Urz. 
Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3545), § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 3 stanowiącego załącznik 
do uchwały XXIV/264/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. w sprawie nadania statutu 
jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 3 ”Żnin - Południowy-Zachód" w Żninie (Dz. Urz. Woj. 
Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz. 3546), § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 4 stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr XXIV/266/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 w sprawie nadania statutu 
jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie (Dz. Urz. Woj.Kujawsko-
Pomorskiego z 2016 r. poz. 3548), oraz § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 5 stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XXIV/268/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 w sprawie nadania statutu jednostce 
pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
z 2016 r. poz. 3550) zarządza się  co następuje:

§ 1. Zwołać pierwsze posiedzenia rad osiedli dla przeprowadzenia wyborów zarządów rad osiedli:

1. w osiedlu Nr 2 Osiedle „Bloki Wielorodzinne” w Żninie w dniu 29 listopada 2016 r. w lokalu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie ul. Kopernika 5, o godzinie 20 po zakończeniu zebrania ogólnego 
mieszkańców osiedli Nr 2;

2. w osiedlu Nr 3 Osiedle „Żnin – Południowy-Zachód” w Żninie w dniu 28 listopada 2016 r.  w lokalu 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie ul. 1 Stycznia 17; o godzinie 20 po zakończeniu zebrania ogólnego 
mieszkańców osiedli Nr 3;

3. w osiedlu Nr 4 Osiedle „Krzyckówko” w Żninie w dniu 24 listopada 2016 r.  w lokalu Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Żninie ul. Wandy Pieniężnej 19, o godzinie 20 po zakończeniu zebrania ogólnego 
mieszkańców osiedli Nr 4;

4. w osiedlu Nr 5 Osiedle „Żnin–Stare Miasto” w Żninie w dniu 1 grudnia 2016 r. w lokalu Żnińskiego 
Domu Kultury w Żninie ul. Pocztowa 15; o godzinie 20 po zakończeniu zebrania ogólnego mieszkańców 
osiedli Nr 5;

§ 2. Posiedzeniom rad osiedli, o których mowa w §1, do czasu wyboru przewodniczacego zarzadu osiedla, 
przewodniczyć będzie najstarszy wiekiem członek rady osiedla, który nie odmówił przewodniczenia 
posiedzeniu na zasadach określonych w statutach osiedli. W przypadku odmowy posiedzeniom kieruje kolejny 
najstarszy wiekiem członek rady, który nie odmówił przewodzenia posiedzeniu.

§ 3. Ustala się następujący porządek posiedzeń rad osiedli w osiedlach nr 2, 3, 4 i 5 w Żninie:

1. otwarcie posiedzenia  i przedstawienie propozycji porządku obrad;

2. stwierdzenie wymaganej obecności członków rady osiedla na posiedzeniu do podejmowania uchwał 
(qorum);

3. złożenie ślubowania przez członków rady osiedla wybranych na zebraniach ogólnych mieszkańców 
osiedla;

4. powołanie komisji wyborczej (3-5 osób) w tym wybór przewodniczącego komisji;

5. przedstawienie zasad i trybu wyboru członków zarządu osiedla, w tym przewodniczącego zarządu;

1) 1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579
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6. zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego zarządu osiedla, objaśnienie zasad głosowania, 
przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i podjęcie 
uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zarządu osiedla;

7. zgłaszanie kandydatów na inne funkcje w zarządzie osiedla, objaśnienie zasad głosowania, 
przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów osoby zajmującej określoną funkcje w zarządzie 
osiedla i podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby zajmującej określoną funkcję w zarządzie osiedla;

8. zgłoszenie kandydatów na pozostałych członków zarządu osiedla, objaśnienie zasad głosowania, 
przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów na pozostałych członków zarządu osiedla i 
podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków zarządu osiedla;

9. zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego rady osiedla, objaśnienie zasad głosowania, 
przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów przewodniczącego rady osiedla i podjęcie uchwały 
w sprawie wyboru przewodniczącego rady osiedla;

10. wolne głosy i wnioski;

11. zgłoszenie kandydatów na zastepcę przewodniczącego zarządu osiedla, objaśnienie zasad głosowania, 
przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników wyborów zastępcy przewodniczącego zarządu osiedla i 
podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego zarządu osiedla w przypadku złoszenia 
wniosku przez Przewodniczącego Rady;

12. zakończenie.

2. Ujęte w porządku obrad posiedzenia punkty 7, 9 i 11 nie są obligatoryjne, lecz uzależnione od decyzji 
organów osiedla, o których mowa w statucie.

§ 4. O terminie, miejscu i porządku posiedzeń rad osiedli zawiadamiać wybranych członków rad osiedli po 
dokonanym wyborze.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin, który wyznaczy do obsługi zebrań 
ogólnych mieszkańców w osiedlach protokolantów zebrań i osoby do obsługi informatycznej zebrań 
wyborczych spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym statut osiedla określa m.in. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej gminy.
Zgodnie z § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 2 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/263/2016 Rady
Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy
Żnin Osiedlu Nr 2 „Bloki Wielorodzinne" w Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz.
3545), § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 3 stanowiącego załącznik do uchwały XXIV/264/2016 Rady
Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy
Żnin Osiedlu Nr 3 ”Żnin - Południowy-Zachód" w Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r.
poz. 3546), § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 4 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/266/2016
Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej
Gminy Żnin Osiedlu Nr 4 "Krzyckówko" w Żninie (Dz. Urz. Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r. poz.
3548), oraz § 20 ust. 1-11 Statutu Osiedla nr 5 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/268/2016
Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej
Gminy Żnin Osiedlu Nr 5 "Żnin - Stare Miasto" w Żninie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r.
poz. 3550) pierwsze posiedzenie rady osiedla na którym ma być dokonany wybór zarządu osiedla zwołuje
Burmistrz Żnina w terminie 30 dni od dnia wyboru rady osiedla ustalając termin, miejsce i porządek
posiedzenia.

Podpisanie niniejszego zarządzenia jest więc w pełni uzasadnione.

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski
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