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UCHWAŁA NR VI/37/03 

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE 

z dnia 27 lutego 2003 r. 

w sprawie statutów osiedli miasta Sokółka 

 

Na postawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 214, poz. 1806) uchwala się co następuje: 

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedli uchwala się statuty osiedli 
miasta Sokółka stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/63/91 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 marca 1991 r. 
w sprawie określenia organizacji i zakresu działania osiedli oraz sołectw na terenie Miasta i 
Gminy Sokółka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Tadeusz Siergiej 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/37/03  

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 
 

 
Statut Osiedla Nr 1 

 
ROZDZIAŁ I 

NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 
 

§ 1 
 

1. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
2. Osiedle jest to lokalna wspólnota samorządowa oraz część obszaru miasta Sokółka 

obejmująca ulice: Cicha, Emilii Plater, Gen Franciszka Kleberga, Gen Józefa Hallera, 
Jana Pawła II, Krecia, Kryńska, Majowa, Mała, Nadrzeczna, Nowa, Osiedle Zielone, 
Poprzeczna, Spokojna, Stawowa, Wierzbowa, Wodna, Wschodnia, Wspólna, 
Zdrojowa, Zimowa. 

3. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
 

ROZDZIAŁ II 
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Do zadań Osiedla należą wszelkie sprawy lokalnej wspólnoty samorządowej nie 
zastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych podmiotów, a w szczególności: 

1) udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-
bytowego, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z interesem Osiedla, 

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3) podejmowanie działań na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 

2. Osiedlu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 

3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 

 
§ 3 
 

1. Organami Osiedla są: 
1) Zebranie Mieszkańców, 
2) Zarząd Osiedla. 

2. Organy Osiedla działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), 
2) Statutu Osiedla. 

3. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
4. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla działa do czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 
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§ 4 
 

1. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym w Osiedlu. 
2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym. Liczy on od 5 do 9 członków 

wybieranych spośród mieszkańców Osiedla. W jego skład wchodzą: 
1) Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla, 
3) Sekretarz Zarządu Osiedla, 
4) Członkowie Zarządu Osiedla. 

 
§ 5 
 

Zadania określone w § 2 ust. 1 realizuje Zebranie Mieszkańców w szczególności 
poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych 
kompetencji, 

2) wybór Zarządu Osiedla,  
3) ustalanie dla Zarządu Osiedla zadań do realizacji w okresie między Zebraniami 

Rady Osiedla, 
4) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Osiedla, 
5) współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce 

konsultacji projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
lokalnej wspólnoty samorządowej, 

6) kontrolowanie wykonania przez Zarząd Osiedla uchwał Zebrania 
Mieszkańców. 

 
§ 6 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje 
Burmistrzowi Sokółki. 

2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym 
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 

3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zarząd Osiedla.  
 

§ 7 
 

1. W wypadkach uznanych przez Radę Miejską w Sokółce za konieczne, Zebranie 
Mieszkańców opiniuje, w części dotyczącej Osiedla, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 
1) planu zagospodarowania przestrzennego, 
2) projektu budżetu, 
3) aktów prawa miejscowego, 
4) innych uchwał. 

2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
3. Zebranie Mieszkańców może upoważnić Zarząd Osiedla do wyrażania opinii w 

sprawach określonych w ust. 1. 
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§ 8 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Osiedle może nawiązać współpracę z 
sąsiednimi Osiedlami lub Sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i 
sposób wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

ZARZĄD OSIEDLA 
 

§ 9 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Osiedlu oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Osiedlem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Osiedla wybierają ze swego grona Zarząd Osiedla.  

2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Mieszkańców zwołane przez 
Burmistrza Sokółki w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 

3. Pełnienie funkcji w organach Osiedla ma charakter społeczny.  
 

§ 10 
 

1. Do kompetencji Zarządu Osiedla należą wszystkie sprawy Osiedla nie zastrzeżone dla 
Zebrania Mieszkańców. 

2. Do obowiązków Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) realizowanie uchwał Zebrania Mieszkańców, 
2) aktywizacja mieszkańców Osiedla, 
3) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Osiedlu,  
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 

dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza 
kompetencje organów Osiedla, 

5) współpraca z radnymi z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z 
wyborcami , dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla, 

6) występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,  

7) przygotowywanie i przedkładanie Zebraniu Mieszkańców projektów uchwał w 
sprawach będących przedmiotem obrad, 

8) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów programów 
pracy Zarządu Osiedla, 

9) występowanie wobec Zebrania Mieszkańców z inicjatywami dotyczącymi 
udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Osiedla, 

10) formułowanie wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania gminnych 
jednostek organizacyjnych obsługujących mieszkańców Osiedla, 

11) współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
12) współuczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych 

na terenie Osiedla, 
13) prowadzenie dokumentacji posiedzeń własnych i Zebrań Mieszkańców. 
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§ 11 
 

Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. 
Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu Osiedla. 

 
§ 12 
 

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) zwoływanie Zebrań Mieszkańców i przewodniczenie im, 
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Osiedla, 
3) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz, wobec Rady Miejskiej w Sokółce, 

Burmistrza Sokółki, 
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza Sokółki, 
5) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 

publicznej, 
6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
7) składanie mieszkańcom Osiedla informacji o swojej działalności i działalności 

Rady Osiedla, 
8) udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW 
 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, 
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 

 
§ 14 
 

1. Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 
roku. 

2. Zebranie Mieszkańców zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla obowiązany jest zwołać Zebranie Mieszkańców i 
wyznaczyć jego termin najpóźniej w 14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie 
od: 

1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu 
Mieszkańców, 
2) Rady Miejskiej w Sokółce, 
3) Burmistrza Sokółki. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych 
do rozpatrzenia na Zebraniu Mieszkańców i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w 
tym trybie. 

§ 15 
 

1. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Osiedlu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
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2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący 
Zarządu Osiedla informuje Burmistrza Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Sokółce co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 

 
§ 16 
 

1. Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  
zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu. 

2. Obradom Zebrania Mieszkańców przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla, a w 
razie jego nieobecności usprawiedliwionej nie dającymi się usunąć przeszkodami, 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Porządek obrad winien być zaakceptowany przez Zarząd Osiedla, a proponowane do 

rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie   
      przygotowane. 

5. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla  jest zapewnienie referentów spraw 
rozpatrywanych na Zebraniu Mieszkańców. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz Sokółki wyznaczają 
w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania 
Mieszkańców. 

§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 
 

ROZDZIAŁ V 
TRYB WYBORU ZARZĄDU OSIEDLA (PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 

OSIEDLA I  POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA) 
 

§ 19 
 

Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 20 
 

1. Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla 
(Przewodniczącego Zarządu Osiedla i  pozostałych członków), zwołuje zarządzeniem 
Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad. 
Zebraniu Mieszkańców przewodniczy dotychczasowy Przewodniczący Zarządu 
Osiedla. W przypadku niemożności przewodniczenia Zebraniu Mieszkańców przez 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a w przypadku jego nieobecności najstarszy 
wiekiem obecny członek Zarządu Osiedla.  
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2. Przewodniczący Zarządu Osiedla Przewodniczy Zebraniu Mieszkańców do momentu 
wybrania nowego Zarządu Osiedla w komplecie. 

3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania 
Mieszkańców pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 

4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Mieszkańców dla wyboru 
Zarządu Osiedla podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Osiedla co 
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 21 
 

1. Wybory Zarządu Osiedla są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Mieszkańców.  

2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego. 
 

§ 22 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. Członkiem komisji nie może być 
osoba kandydująca do Zarządu Osiedla. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
2) sporządzenie kart do głosowania 
3) przeprowadzenie głosowania 
4) ustalenie wyników głosowania  
5) sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6) ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji. 
 

§ 23 
 

1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. 
3) W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. 
4) Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy kolejno uzyskali 

największa ilość głosów. 
5) W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska większość 

głosów. 
2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory pozostałych członków Zarządu 

Osiedla wybierając kolejno Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Sekretarza 
Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali większość głosów.  
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§ 24 
 

1. Przewodniczący Zarządu Osiedla i pozostali członkowie Zarządu Osiedla są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców. Mogą być przez to 
Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują należycie swych 
obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Mieszkańców. 

2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 100 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 

3. W przypadku nie wywiązywania się Zarządu Osiedla ze swoich obowiązków 
Burmistrz może wystąpić do Zebrania Mieszkańców z wnioskiem o odwołanie 
Zarządu Osiedla. 

4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

5. Odwołanie Zarządu Osiedla odbywa się bezwzględna większością głosów. 
6. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zebranie Mieszkańców może 

odwołać członka Zarządu Osiedla.  
 

§ 25 
 

1. Mandat Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych członków Zarządu Osiedla 
wygasa w przypadku: 

1) utraty prawa wyborczego w wyborach do Zarządu Osiedla, 
2) odwołania przez Zebranie Mieszkańców, 
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla, wygasa 
również mandat pozostałych członków Zarządu Osiedla. Pełnią oni swoje funkcje do 
czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Osiedla nie jest w stanie pełnić swojej funkcji do czasu 
wyboru nowego Zarządu osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych 
członków Zarządu Osiedla, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje Zebranie 
Mieszkańców w celu przedterminowego wyboru Zarządu Osiedla. Przepisy § 19 - 23 
stosuje się odpowiednio. 

 
ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA 
 

§ 26 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Osiedla sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 

2. Burmistrz może wydawać Zarządowi Osiedla wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy Zarządowi Osiedla odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 

terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Osiedla z 

powodu sprzeczności z prawem. 
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ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 27 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce, z własnej inicjatywy, 
na wniosek Burmistrza Sokółki lub organów Osiedla. 

 
§ 28 
 

W przypadkach spornych, interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz 
Sokółki. 

 
§ 29 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/37/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 
 

Statut Osiedla Nr 2 
 

ROZDZIAŁ I 
NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

1. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
2. Osiedle jest to lokalna wspólnota samorządowa oraz część obszaru miasta Sokółka 

obejmująca ulice: Dolna, Górna (część), Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Nowa (część), Roski Małe, Zabrodzie. 

3. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
 

ROZDZIAŁ II 
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

1. Do zadań Osiedla należą wszelkie sprawy lokalnej wspólnoty samorządowej nie 
zastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych podmiotów, a w szczególności: 

1) udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-
bytowego, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z interesem Osiedla, 

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
3) podejmowanie działań na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 
4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 

2. Osiedlu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 

3. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 

 
§ 3 

1. Organami Osiedla są: 
1) Zebranie Mieszkańców, 
2) Zarząd Osiedla. 

2. Organy Osiedla działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), 
2) Statutu Osiedla. 

3. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
4. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla działa do czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 
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§ 4 
 

1. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym w Osiedlu. 
2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym. Liczy on od 5 do 9 członków 

wybieranych spośród mieszkańców Osiedla. W jego skład wchodzą: 
1) Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla, 
3) Sekretarz Zarządu Osiedla, 
4) Członkowie Zarządu Osiedla. 

 
§ 5 
 

Zadania określone w § 2 ust. 1 realizuje Zebranie Mieszkańców w szczególności 
poprzez: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych 
kompetencji, 

2) wybór Zarządu Osiedla,  
3) ustalanie dla Zarządu Osiedla zadań do realizacji w okresie między Zebraniami 

Rady Osiedla, 
4) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Osiedla, 
5) współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce 

konsultacji projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
lokalnej wspólnoty samorządowej, 

6) kontrolowanie wykonania przez Zarząd Osiedla uchwał Zebrania 
Mieszkańców. 

 
§ 6 
 

1. Uchwały i opinie Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje 
Burmistrzowi Sokółki. 

2. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym 
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 

3. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zarząd Osiedla.  
 

§ 7 
 

1. W wypadkach uznanych przez Radę Miejską w Sokółce za konieczne, Zebranie 
Mieszkańców opiniuje, w części dotyczącej Osiedla, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1) planu zagospodarowania przestrzennego, 
2) projektu budżetu, 
3) aktów prawa miejscowego, 
4) innych uchwał. 
2. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
3. Zebranie Mieszkańców może upoważnić Zarząd Osiedla do wyrażania opinii w 

sprawach określonych w ust. 1. 
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§ 8 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Osiedle może nawiązać współpracę z 
sąsiednimi Osiedlami lub Sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

ZARZĄD OSIEDLA 
 

§ 9 
 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Osiedlu oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Osiedlem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Osiedla wybierają ze swego grona Zarząd Osiedla.  

2. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Mieszkańców zwołane przez 
Burmistrza Sokółki w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 

3. Pełnienie funkcji w organach Osiedla ma charakter społeczny.  
 

§ 10 
 

1. Do kompetencji Zarządu Osiedla należą wszystkie sprawy Osiedla nie zastrzeżone dla 
Zebrania Mieszkańców. 

2. Do obowiązków Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) realizowanie uchwał Zebrania Mieszkańców, 
2) aktywizacja mieszkańców Osiedla, 
3) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Osiedlu,  
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 

dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza 
kompetencje organów Osiedla, 

5) współpraca z radnymi z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z 
wyborcami , dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla, 

6) występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,  

7) przygotowywanie i przedkładanie Zebraniu Mieszkańców projektów uchwał w 
sprawach będących przedmiotem obrad, 

8) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów programów 
pracy Zarządu Osiedla, 

9) występowanie wobec Zebrania Mieszkańców z inicjatywami dotyczącymi 
udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Osiedla, 

10) formułowanie wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania gminnych 
jednostek organizacyjnych obsługujących mieszkańców Osiedla, 

11) współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
12) współuczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych 

na terenie Osiedla, 
13) prowadzenie dokumentacji posiedzeń własnych i Zebrań Mieszkańców. 

 
§ 11 
 

Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. 
Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu Osiedla. 
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§ 12 
 

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) zwoływanie Zebrań Mieszkańców i przewodniczenie im, 
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Osiedla, 
3) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz, wobec Rady Miejskiej w Sokółce, 

Burmistrza Sokółki, 
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza Sokółki, 
5) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 

publicznej, 
6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
7) składanie mieszkańcom Osiedla informacji o swojej działalności i działalności 

Rady Osiedla, 
8) udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW 
 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, 
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 

 
§ 14 
 

1. Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 
roku. 

2. Zebranie Mieszkańców zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla obowiązany jest zwołać Zebranie Mieszkańców i 
wyznaczyć jego termin najpóźniej w 14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie 
od: 

1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu 
Mieszkańców, 
2) Rady Miejskiej w Sokółce, 
3) Burmistrza Sokółki. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych 
do rozpatrzenia na Zebraniu Mieszkańców i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w 
tym trybie. 

 
§ 15 
 

1. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Osiedlu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla informuje Burmistrza Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co 
najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
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§ 16 
 

1. Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  
zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu. 

2. Obradom Zebrania Mieszkańców przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla, a w 
razie jego nieobecności usprawiedliwionej nie dającymi się usunąć przeszkodami, 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

3. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
4. Porządek obrad winien być zaakceptowany przez Zarząd Osiedla, a proponowane do 

rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie   
      przygotowane. 

5. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla  jest zapewnienie referentów spraw 
rozpatrywanych na Zebraniu Mieszkańców. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz Sokółki wyznaczają 
w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania 
Mieszkańców. 

§ 18 
 

1. Uchwały Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

2. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 
 

ROZDZIAŁ V 
TRYB WYBORU ZARZĄDU OSIEDLA (PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 

OSIEDLA I  POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA) 
 

§ 19 
  

Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 20 
 

1. Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla 
(Przewodniczącego Zarządu Osiedla i  pozostałych członków), zwołuje zarządzeniem 
Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad. 
Zebraniu Mieszkańców przewodniczy dotychczasowy Przewodniczący Zarządu 
Osiedla. W przypadku niemożności przewodniczenia Zebraniu Mieszkańców przez 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a w przypadku jego nieobecności najstarszy 
wiekiem obecny członek Zarządu Osiedla.  

2. Przewodniczący Zarządu Osiedla Przewodniczy Zebraniu Mieszkańców do momentu 
wybrania nowego Zarządu Osiedla w komplecie. 

3. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania 
Mieszkańców pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
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4. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Mieszkańców dla wyboru 
Zarządu Osiedla podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Osiedla co 
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 21 
 

1. Wybory Zarządu Osiedla są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Mieszkańców.  

2. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego. 
 

§ 22 
 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. Członkiem komisji nie może być 
osoba kandydująca do Zarządu Osiedla. 

2. Do zadań komisji należy: 
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
2) sporządzenie kart do głosowania 
3) przeprowadzenie głosowania 
4) ustalenie wyników głosowania  
5) sporządzenie protokołu wyników głosowania 
6) ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji. 
 

§ 23 
 

1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. 
3) W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. 
4) Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy kolejno uzyskali 

największa ilość głosów. 
5) W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska większość 

głosów. 
2. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory pozostałych członków Zarządu 

Osiedla wybierając kolejno Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Sekretarza 
Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali większość głosów.  
 

§ 24 
 

1. Przewodniczący Zarządu Osiedla i pozostali członkowie Zarządu Osiedla są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców. Mogą być przez to 
Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują należycie swych 
obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Mieszkańców. 
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2. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 100 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 

3. W przypadku nie wywiązywania się Zarządu Osiedla ze swoich obowiązków 
Burmistrz może wystąpić do Zebrania Mieszkańców z wnioskiem o odwołanie 
Zarządu Osiedla. 

4. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

5. Odwołanie Zarządu Osiedla odbywa się bezwzględna większością głosów. 
6. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zebranie Mieszkańców może 

odwołać członka Zarządu Osiedla.  
 

§ 25 
 

1. Mandat Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych członków Zarządu Osiedla 
wygasa w przypadku: 

1) utraty prawa wyborczego w wyborach do Zarządu Osiedla, 
2) odwołania przez Zebranie Mieszkańców, 
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla, wygasa 
również mandat pozostałych członków Zarządu Osiedla. Pełnią oni swoje funkcje do 
czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Osiedla nie jest w stanie pełnić swojej funkcji do czasu 
wyboru nowego Zarządu osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych 
członków Zarządu Osiedla, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje Zebranie 
Mieszkańców w celu przedterminowego wyboru Zarządu Osiedla. Przepisy § 19 - 23 
stosuje się odpowiednio. 

 
ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA 
 

§ 26 
 

1. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Osiedla sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 

2. Burmistrz może wydawać Zarządowi Osiedla wiążące zalecenia pokontrolne. 
3. Od zaleceń tych służy Zarządowi Osiedla odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 

terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
5. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Osiedla z 

powodu sprzeczności z prawem. 
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ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 27 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce, z własnej inicjatywy, 
na wniosek Burmistrza Sokółki lub organów Osiedla. 

 
§ 28 

   
W przypadkach spornych, interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz 

Sokółki. 
 

§ 29 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/37/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 
 
 

Statut Osiedla Nr 3 
 

ROZDZIAŁ I 
NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

4. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
5. Osiedle jest to lokalna wspólnota samorządowa oraz część obszaru miasta Sokółka 

obejmująca ulice: Armii Krajowej, Białostocka (część), Drzewna, Elizy Orzeszkowej,  
Górna (część), Janka Krasickiego, Jodłowa, Krucza, Leśna, Marii Konopnickiej, 
Mikołaja Reja, Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Modrzewiowa, Piaskowa, 
Piękna, Północna, Ptasia, Romualda Traugutta Sosnowa, Sportowa, Stefana Batorego, 
Świerkowa, Turystyczna, Wasilkowska, Wiosenna, Żytnia. 

6. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
 

ROZDZIAŁ II 
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

4. Do zadań Osiedla należą wszelkie sprawy lokalnej wspólnoty samorządowej nie 
zastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych podmiotów, a w szczególności: 

7) udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-
bytowego, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z interesem Osiedla, 

8) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
9) podejmowanie działań na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 
10) tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 

5. Osiedlu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 

6. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 

 
§ 3 
 

5. Organami Osiedla są: 
1) Zebranie Mieszkańców, 
2) Zarząd Osiedla. 

6. Organy Osiedla działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), 
2) Statutu Osiedla. 
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7. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
8. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla działa do czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 

 
§ 4 
 

3. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym w Osiedlu. 
4. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym. Liczy on od 5 do 9 członków 

wybieranych spośród mieszkańców Osiedla. W jego skład wchodzą: 
1) Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla, 
3) Sekretarz Zarządu Osiedla, 
4) Członkowie Zarządu Osiedla. 

 
§ 5 
 

Zadania określone w § 2 ust. 1 realizuje Zebranie Mieszkańców w szczególności poprzez: 
5) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych 

kompetencji, 
6) wybór Zarządu Osiedla,  
7) ustalanie dla Zarządu Osiedla zadań do realizacji w okresie między Zebraniami 

Rady Osiedla, 
8) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Osiedla, 
11) współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce 

konsultacji projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
lokalnej wspólnoty samorządowej, 

12) kontrolowanie wykonania przez Zarząd Osiedla uchwał Zebrania 
Mieszkańców. 

§ 6 
 

4. Uchwały i opinie Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje 
Burmistrzowi Sokółki. 

5. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym 
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 

6. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zarząd Osiedla.  
 

§ 7 
 

4. W wypadkach uznanych przez Radę Miejską w Sokółce za konieczne, Zebranie 
Mieszkańców opiniuje, w części dotyczącej Osiedla, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1) planu zagospodarowania przestrzennego, 
2) projektu budżetu, 
3) aktów prawa miejscowego, 
4) innych uchwał. 
5. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
6. Zebranie Mieszkańców może upoważnić Zarząd Osiedla do wyrażania opinii w 

sprawach określonych w ust. 1. 
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§ 8 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Osiedle może nawiązać współpracę z sąsiednimi 
Osiedlami lub Sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania 
wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

ZARZĄD OSIEDLA 
 

§ 9 
 

4. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Osiedlu oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Osiedlem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Osiedla wybierają ze swego grona Zarząd Osiedla.  

5. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Mieszkańców zwołane przez 
Burmistrza Sokółki w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 

6. Pełnienie funkcji w organach Osiedla ma charakter społeczny.  
 

§ 10 
 

3. Do kompetencji Zarządu Osiedla należą wszystkie sprawy Osiedla nie zastrzeżone dla 
Zebrania Mieszkańców. 

4. Do obowiązków Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) realizowanie uchwał Zebrania Mieszkańców, 
2) aktywizacja mieszkańców Osiedla, 
3) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Osiedlu,  
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 

dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza 
kompetencje organów Osiedla, 

5) współpraca z radnymi z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z 
wyborcami , dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla, 

6) występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,  

7) przygotowywanie i przedkładanie Zebraniu Mieszkańców projektów uchwał w 
sprawach będących przedmiotem obrad, 

8) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów programów 
pracy Zarządu Osiedla, 

9) występowanie wobec Zebrania Mieszkańców z inicjatywami dotyczącymi 
udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Osiedla, 

10) formułowanie wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania gminnych 
jednostek organizacyjnych obsługujących mieszkańców Osiedla, 

11) współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
12) współuczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych 

na terenie Osiedla, 
13) prowadzenie dokumentacji posiedzeń własnych i Zebrań Mieszkańców. 

 
§ 11 
 

Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. 
Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu Osiedla. 
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§ 12 
 

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) zwoływanie Zebrań Mieszkańców i przewodniczenie im, 
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Osiedla, 
3) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz, wobec Rady Miejskiej w Sokółce, 

Burmistrza Sokółki, 
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza Sokółki, 
5) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 

publicznej, 
6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
7) składanie mieszkańcom Osiedla informacji o swojej działalności i działalności 

Rady Osiedla, 
8) udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW 
 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, 
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 

 
§ 14 
 

5. Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 
roku. 

6. Zebranie Mieszkańców zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

7. Przewodniczący Zarządu Osiedla obowiązany jest zwołać Zebranie Mieszkańców i 
wyznaczyć jego termin najpóźniej w 14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie 
od: 

1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu 
Mieszkańców, 
2) Rady Miejskiej w Sokółce, 
3) Burmistrza Sokółki. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych 
do rozpatrzenia na Zebraniu Mieszkańców i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w 
tym trybie. 

§ 15 
 

1. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Osiedlu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla informuje Burmistrza Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co 
najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
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§ 16 
 

6. Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  
zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu. 

7. Obradom Zebrania Mieszkańców przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla, a w 
razie jego nieobecności usprawiedliwionej nie dającymi się usunąć przeszkodami, 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

8. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
9. Porządek obrad winien być zaakceptowany przez Zarząd Osiedla, a proponowane do 

rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie   
      przygotowane. 

10. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla  jest zapewnienie referentów spraw 
rozpatrywanych na Zebraniu Mieszkańców. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz Sokółki wyznaczają 
w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania 
Mieszkańców. 

§ 18 
 

3. Uchwały Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

4. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 
 

ROZDZIAŁ V 
TRYB WYBORU ZARZĄDU OSIEDLA (PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 

OSIEDLA I  POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA) 
 

§ 19 
 

Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 20 
 

5. Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla 
(Przewodniczącego Zarządu Osiedla i  pozostałych członków), zwołuje zarządzeniem 
Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad. 
Zebraniu Mieszkańców przewodniczy dotychczasowy Przewodniczący Zarządu 
Osiedla. W przypadku niemożności przewodniczenia Zebraniu Mieszkańców przez 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a w przypadku jego nieobecności najstarszy 
wiekiem obecny członek Zarządu Osiedla.  

6. Przewodniczący Zarządu Osiedla Przewodniczy Zebraniu Mieszkańców do momentu 
wybrania nowego Zarządu Osiedla w komplecie. 

7. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania 
Mieszkańców pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
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8. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Mieszkańców dla wyboru 
Zarządu Osiedla podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Osiedla co 
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 21 
 

3. Wybory Zarządu Osiedla są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Mieszkańców.  

4. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego. 
 

§ 22 
 

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. Członkiem komisji nie może być 
osoba kandydująca do Zarządu Osiedla. 

4. Do zadań komisji należy: 
7) przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
8) sporządzenie kart do głosowania 
9) przeprowadzenie głosowania 
10) ustalenie wyników głosowania  
11) sporządzenie protokołu wyników głosowania 
12) ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji. 
 

§ 23 
 

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. 
3) W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. 
4) Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy kolejno uzyskali 

największa ilość głosów. 
5) W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska większość 

głosów. 
4. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory pozostałych członków Zarządu 

Osiedla wybierając kolejno Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Sekretarza 
Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali większość głosów.  
 

§ 24 
 

7. Przewodniczący Zarządu Osiedla i pozostali członkowie Zarządu Osiedla są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców. Mogą być przez to 
Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują należycie swych 
obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Mieszkańców. 
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8. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 100 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 

9. W przypadku nie wywiązywania się Zarządu Osiedla ze swoich obowiązków 
Burmistrz może wystąpić do Zebrania Mieszkańców z wnioskiem o odwołanie 
Zarządu Osiedla. 

10. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

11. Odwołanie Zarządu Osiedla odbywa się bezwzględna większością głosów. 
12. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zebranie Mieszkańców może 

odwołać członka Zarządu Osiedla.  
 

§ 25 
 

5. Mandat Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych członków Zarządu Osiedla 
wygasa w przypadku: 

1) utraty prawa wyborczego w wyborach do Zarządu Osiedla, 
2) odwołania przez Zebranie Mieszkańców, 
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla, wygasa 
również mandat pozostałych członków Zarządu Osiedla. Pełnią oni swoje funkcje do 
czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 

7. Jeżeli Przewodniczący Rady Osiedla nie jest w stanie pełnić swojej funkcji do czasu 
wyboru nowego Zarządu osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych 
członków Zarządu Osiedla, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje Zebranie 
Mieszkańców w celu przedterminowego wyboru Zarządu Osiedla. Przepisy § 19 - 23 
stosuje się odpowiednio. 

 
ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA 
 

§ 26 
 

6. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Osiedla sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 

7. Burmistrz może wydawać Zarządowi Osiedla wiążące zalecenia pokontrolne. 
8. Od zaleceń tych służy Zarządowi Osiedla odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 

terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
9. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
10. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Osiedla z 

powodu sprzeczności z prawem. 
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ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 27 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce, z własnej inicjatywy, 
na wniosek Burmistrza Sokółki lub organów Osiedla. 

 
§ 28 
 

W przypadkach spornych, interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz 
Sokółki. 

 
§ 29 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/37/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 
 
 

Statut Osiedla Nr 4 
 

ROZDZIAŁ I 
NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

7. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
8. Osiedle jest to lokalna wspólnota samorządowa oraz część obszaru miasta Sokółka 

obejmująca ulice: 3-go Maja, Białostocka (część), Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 
Gen. Władysława Sikorskiego (część), Icchoka Malmeda, Janiny Docha, Janusza 
Korczaka, I. Mościckiego, Ludwika Zamenhofa Ogrodowa, Stanisława Mikołajczyka, 
Stanisława Wyspiańskiego, Szpitalna, Targowa, Wąska, Wincentego Witosa (część), 
Wiśniowa, Zacisze. 

9. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
 

ROZDZIAŁ II 
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

7. Do zadań Osiedla należą wszelkie sprawy lokalnej wspólnoty samorządowej nie 
zastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych podmiotów, a w szczególności: 

13) udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-
bytowego, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z interesem Osiedla, 

14) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
15) podejmowanie działań na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 
16) tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 

8. Osiedlu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 

9. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 

 
§ 3 
 

9. Organami Osiedla są: 
1) Zebranie Mieszkańców, 
2) Zarząd Osiedla. 

10. Organy Osiedla działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), 
2) Statutu Osiedla. 

11. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
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12. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla działa do czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 
 

§ 4 
 

5. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym w Osiedlu. 
6. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym. Liczy on od 5 do 9 członków 

wybieranych spośród mieszkańców Osiedla. W jego skład wchodzą: 
1) Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla, 
3) Sekretarz Zarządu Osiedla, 
4) Członkowie Zarządu Osiedla. 

 
§ 5 
 

Zadania określone w § 2 ust. 1 realizuje Zebranie Mieszkańców w szczególności poprzez: 
9) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych 

kompetencji, 
10) wybór Zarządu Osiedla,  
11) ustalanie dla Zarządu Osiedla zadań do realizacji w okresie między Zebraniami 

Rady Osiedla, 
12) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Osiedla, 
17) współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce 

konsultacji projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
lokalnej wspólnoty samorządowej, 

18) kontrolowanie wykonania przez Zarząd Osiedla uchwał Zebrania 
Mieszkańców. 

 
§ 6 
 

7. Uchwały i opinie Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje 
Burmistrzowi Sokółki. 

8. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym 
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 

9. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zarząd Osiedla.  
 

§ 7 
 

7. W wypadkach uznanych przez Radę Miejską w Sokółce za konieczne, Zebranie 
Mieszkańców opiniuje, w części dotyczącej Osiedla, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1) planu zagospodarowania przestrzennego, 
2) projektu budżetu, 
3) aktów prawa miejscowego, 
4) innych uchwał. 
8. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
9. Zebranie Mieszkańców może upoważnić Zarząd Osiedla do wyrażania opinii w 

sprawach określonych w ust. 1. 
 

§ 8 
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Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Osiedle może nawiązać współpracę z 
sąsiednimi Osiedlami lub Sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

ZARZĄD OSIEDLA 
 

§ 9 
 

7. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Osiedlu oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Osiedlem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Osiedla wybierają ze swego grona Zarząd Osiedla.  

8. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Mieszkańców zwołane przez 
Burmistrza Sokółki w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 

9. Pełnienie funkcji w organach Osiedla ma charakter społeczny.  
 

§ 10 
 

5. Do kompetencji Zarządu Osiedla należą wszystkie sprawy Osiedla nie zastrzeżone dla 
Zebrania Mieszkańców. 

6. Do obowiązków Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) realizowanie uchwał Zebrania Mieszkańców, 
2) aktywizacja mieszkańców Osiedla, 
3) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Osiedlu,  
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 

dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza 
kompetencje organów Osiedla, 

5) współpraca z radnymi z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z 
wyborcami , dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla, 

6) występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,  

7) przygotowywanie i przedkładanie Zebraniu Mieszkańców projektów uchwał w 
sprawach będących przedmiotem obrad, 

8) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów programów 
pracy Zarządu Osiedla, 

9) występowanie wobec Zebrania Mieszkańców z inicjatywami dotyczącymi 
udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Osiedla, 

10) formułowanie wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania gminnych 
jednostek organizacyjnych obsługujących mieszkańców Osiedla, 

11) współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
12) współuczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych 

na terenie Osiedla, 
13) prowadzenie dokumentacji posiedzeń własnych i Zebrań Mieszkańców. 

 
§ 11 
 

Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. 
Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu Osiedla. 
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§ 12 
 

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) zwoływanie Zebrań Mieszkańców i przewodniczenie im, 
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Osiedla, 
3) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz, wobec Rady Miejskiej w Sokółce, 

Burmistrza Sokółki, 
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza Sokółki, 
5) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 

publicznej, 
6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
7) składanie mieszkańcom Osiedla informacji o swojej działalności i działalności 

Rady Osiedla, 
8) udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW 
 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, 
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 

 
§ 14 
 

9. Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 
roku. 

10. Zebranie Mieszkańców zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

11. Przewodniczący Zarządu Osiedla obowiązany jest zwołać Zebranie Mieszkańców i 
wyznaczyć jego termin najpóźniej w 14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie 
od: 

1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu 
Mieszkańców, 
2) Rady Miejskiej w Sokółce, 
3) Burmistrza Sokółki. 

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych 
do rozpatrzenia na Zebraniu Mieszkańców i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w 
tym trybie. 

 
§ 15 
 

1. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Osiedlu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla informuje Burmistrza Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co 
najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 

 



2003-03-04 15:38 
 

§ 16 
 

11. Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  
zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu. 

12. Obradom Zebrania Mieszkańców przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla, a w 
razie jego nieobecności usprawiedliwionej nie dającymi się usunąć przeszkodami, 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

13. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
14. Porządek obrad winien być zaakceptowany przez Zarząd Osiedla, a proponowane do 

rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie   
      przygotowane. 

15. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla  jest zapewnienie referentów spraw 
rozpatrywanych na Zebraniu Mieszkańców. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz Sokółki wyznaczają 
w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania 
Mieszkańców. 

 
§ 18 
 

5. Uchwały Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

6. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 
 

ROZDZIAŁ V 
TRYB WYBORU ZARZĄDU OSIEDLA (PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 

OSIEDLA I  POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA) 
 

§ 19 
 

Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 20 
 

9. Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla 
(Przewodniczącego Zarządu Osiedla i  pozostałych członków), zwołuje zarządzeniem 
Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad. 
Zebraniu Mieszkańców przewodniczy dotychczasowy Przewodniczący Zarządu 
Osiedla. W przypadku niemożności przewodniczenia Zebraniu Mieszkańców przez 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a w przypadku jego nieobecności najstarszy 
wiekiem obecny członek Zarządu Osiedla.  

10. Przewodniczący Zarządu Osiedla Przewodniczy Zebraniu Mieszkańców do momentu 
wybrania nowego Zarządu Osiedla w komplecie. 

11. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania 
Mieszkańców pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
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12. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Mieszkańców dla wyboru 
Zarządu Osiedla podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Osiedla co 
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 21 
 

5. Wybory Zarządu Osiedla są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Mieszkańców.  

6. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego. 
 

§ 22 
 

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. Członkiem komisji nie może być 
osoba kandydująca do Zarządu Osiedla. 

6. Do zadań komisji należy: 
13) przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
14) sporządzenie kart do głosowania 
15) przeprowadzenie głosowania 
16) ustalenie wyników głosowania  
17) sporządzenie protokołu wyników głosowania 
18) ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji. 
 

§ 23 
 

5. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. 
3) W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. 
4) Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy kolejno uzyskali 

największa ilość głosów. 
5) W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska większość 

głosów. 
6. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory pozostałych członków Zarządu 

Osiedla wybierając kolejno Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Sekretarza 
Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali większość głosów.  
 

§ 24 
 

13. Przewodniczący Zarządu Osiedla i pozostali członkowie Zarządu Osiedla są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców. Mogą być przez to 
Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują należycie swych 
obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Mieszkańców. 
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14. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 100 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 

15. W przypadku nie wywiązywania się Zarządu Osiedla ze swoich obowiązków 
Burmistrz może wystąpić do Zebrania Mieszkańców z wnioskiem o odwołanie 
Zarządu Osiedla. 

16. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

17. Odwołanie Zarządu Osiedla odbywa się bezwzględna większością głosów. 
18. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zebranie Mieszkańców może 

odwołać członka Zarządu Osiedla.  
 

§ 25 
 

9. Mandat Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych członków Zarządu Osiedla 
wygasa w przypadku: 

1) utraty prawa wyborczego w wyborach do Zarządu Osiedla, 
2) odwołania przez Zebranie Mieszkańców, 
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla, wygasa 
również mandat pozostałych członków Zarządu Osiedla. Pełnią oni swoje funkcje do 
czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 

11. Jeżeli Przewodniczący Rady Osiedla nie jest w stanie pełnić swojej funkcji do czasu 
wyboru nowego Zarządu osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

12. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych 
członków Zarządu Osiedla, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje Zebranie 
Mieszkańców w celu przedterminowego wyboru Zarządu Osiedla. Przepisy § 19 - 23 
stosuje się odpowiednio. 

 
ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA 
 

§ 26 
 

11. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Osiedla sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 

12. Burmistrz może wydawać Zarządowi Osiedla wiążące zalecenia pokontrolne. 
13. Od zaleceń tych służy Zarządowi Osiedla odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 

terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
14. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
15. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Osiedla z 

powodu sprzeczności z prawem. 
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ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 27 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce, z własnej inicjatywy, 
na wniosek Burmistrza Sokółki lub organów Osiedla. 

 
§ 28 
 

W przypadkach spornych, interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz 
Sokółki. 

 
§ 29 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/37/03   

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 
 

Statut Osiedla Nr 5 
 

ROZDZIAŁ I 
NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

10. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
11. Osiedle jest to lokalna wspólnota samorządowa oraz część obszaru miasta Sokółka 

obejmująca ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Gen. Władysława Sikorskiego 
(część), Jana Matejki,  Kpt. Józefa Kłopotowskiego, Kasztanowa, Klonowa, Ks. Piotra 
Ściegiennego, Letnia, Lipowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, 
Osiedle Centrum, Pocztowa, Polna, Walerego Wróblewskiego, Wincentego Witosa 
(część). 

12. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
 

ROZDZIAŁ II 
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

10. Do zadań Osiedla należą wszelkie sprawy lokalnej wspólnoty samorządowej nie 
zastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych podmiotów, a w szczególności: 

19) udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-
bytowego, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z interesem Osiedla, 

20) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
21) podejmowanie działań na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 
22) tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 

11. Osiedlu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 

12. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 

 
§ 3 
 

13. Organami Osiedla są: 
1) Zebranie Mieszkańców, 
2) Zarząd Osiedla. 

14. Organy Osiedla działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), 
2) Statutu Osiedla. 

15. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
16. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla działa do czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 
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§ 4 
 

7. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym w Osiedlu. 
8. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym. Liczy on od 5 do 9 członków 

wybieranych spośród mieszkańców Osiedla. W jego skład wchodzą: 
1) Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla, 
3) Sekretarz Zarządu Osiedla, 
4) Członkowie Zarządu Osiedla. 

 
§ 5 
 

Zadania określone w § 2 ust. 1 realizuje Zebranie Mieszkańców w szczególności 
poprzez: 

13) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych 
kompetencji, 

14) wybór Zarządu Osiedla,  
15) ustalanie dla Zarządu Osiedla zadań do realizacji w okresie między Zebraniami 

Rady Osiedla, 
16) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Osiedla, 
23) współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce 

konsultacji projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
lokalnej wspólnoty samorządowej, 

24) kontrolowanie wykonania przez Zarząd Osiedla uchwał Zebrania 
Mieszkańców. 

 
§ 6 
 

10. Uchwały i opinie Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje 
Burmistrzowi Sokółki. 

11. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym 
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 

12. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zarząd Osiedla.  
 

§ 7 
 

10. W wypadkach uznanych przez Radę Miejską w Sokółce za konieczne, Zebranie 
Mieszkańców opiniuje, w części dotyczącej Osiedla, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1) planu zagospodarowania przestrzennego, 
2) projektu budżetu, 
3) aktów prawa miejscowego, 
4) innych uchwał. 
11. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
12. Zebranie Mieszkańców może upoważnić Zarząd Osiedla do wyrażania opinii w 

sprawach określonych w ust. 1. 
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§ 8 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Osiedle może nawiązać współpracę z 
sąsiednimi Osiedlami lub Sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

ZARZĄD OSIEDLA 
 

§ 9 
 

10. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Osiedlu oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Osiedlem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Osiedla wybierają ze swego grona Zarząd Osiedla.  

11. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Mieszkańców zwołane przez 
Burmistrza Sokółki w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 

12. Pełnienie funkcji w organach Osiedla ma charakter społeczny.  
 

§ 10 
 

7. Do kompetencji Zarządu Osiedla należą wszystkie sprawy Osiedla nie zastrzeżone dla 
Zebrania Mieszkańców. 

8. Do obowiązków Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) realizowanie uchwał Zebrania Mieszkańców, 
2) aktywizacja mieszkańców Osiedla, 
3) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Osiedlu,  
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 

dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza 
kompetencje organów Osiedla, 

5) współpraca z radnymi z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z 
wyborcami , dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla, 

6) występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,  

7) przygotowywanie i przedkładanie Zebraniu Mieszkańców projektów uchwał w 
sprawach będących przedmiotem obrad, 

8) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów programów 
pracy Zarządu Osiedla, 

9) występowanie wobec Zebrania Mieszkańców z inicjatywami dotyczącymi 
udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Osiedla, 

10) formułowanie wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania gminnych 
jednostek organizacyjnych obsługujących mieszkańców Osiedla, 

11) współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
12) współuczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych 

na terenie Osiedla, 
13) prowadzenie dokumentacji posiedzeń własnych i Zebrań Mieszkańców. 

 
§ 11 
 

Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. 
Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu Osiedla. 
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§ 12 
 

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) zwoływanie Zebrań Mieszkańców i przewodniczenie im, 
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Osiedla, 
3) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz, wobec Rady Miejskiej w Sokółce, 

Burmistrza Sokółki, 
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza Sokółki, 
5) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 

publicznej, 
6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
7) składanie mieszkańcom Osiedla informacji o swojej działalności i działalności 

Rady Osiedla, 
8) udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW 
 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, 
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 

 
§ 14 
 

13. Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 
roku. 

14. Zebranie Mieszkańców zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

15. Przewodniczący Zarządu Osiedla obowiązany jest zwołać Zebranie Mieszkańców i 
wyznaczyć jego termin najpóźniej w 14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie 
od: 

1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu 
Mieszkańców, 
2) Rady Miejskiej w Sokółce, 
3) Burmistrza Sokółki. 

16. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych 
do rozpatrzenia na Zebraniu Mieszkańców i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w 
tym trybie. 

 
§ 15 
 

1. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Osiedlu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla informuje Burmistrza Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co 
najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
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§ 16 
 

16. Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  
zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu. 

17. Obradom Zebrania Mieszkańców przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla, a w 
razie jego nieobecności usprawiedliwionej nie dającymi się usunąć przeszkodami, 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

18. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
19. Porządek obrad winien być zaakceptowany przez Zarząd Osiedla, a proponowane do 

rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie  przygotowane. 
20. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla  jest zapewnienie referentów spraw 

rozpatrywanych na Zebraniu Mieszkańców. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz Sokółki wyznaczają 
w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania 
Mieszkańców. 

 
§ 18 
 

7. Uchwały Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

8. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 
 

ROZDZIAŁ V 
TRYB WYBORU ZARZĄDU OSIEDLA (PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 

OSIEDLA I  POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA) 
 

§ 19 
 

Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 20 
 

13. Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla 
(Przewodniczącego Zarządu Osiedla i  pozostałych członków), zwołuje zarządzeniem 
Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad. 
Zebraniu Mieszkańców przewodniczy dotychczasowy Przewodniczący Zarządu 
Osiedla. W przypadku niemożności przewodniczenia Zebraniu Mieszkańców przez 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a w przypadku jego nieobecności najstarszy 
wiekiem obecny członek Zarządu Osiedla.  

14. Przewodniczący Zarządu Osiedla Przewodniczy Zebraniu Mieszkańców do momentu 
wybrania nowego Zarządu Osiedla w komplecie. 

15. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania 
Mieszkańców pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
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16. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Mieszkańców dla wyboru 
Zarządu Osiedla podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Osiedla co 
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 21 
 

7. Wybory Zarządu Osiedla są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Mieszkańców.  

8. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego. 
 

§ 22 
 

7. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. Członkiem komisji nie może być 
osoba kandydująca do Zarządu Osiedla. 

8. Do zadań komisji należy: 
19) przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
20) sporządzenie kart do głosowania 
21) przeprowadzenie głosowania 
22) ustalenie wyników głosowania  
23) sporządzenie protokołu wyników głosowania 
24) ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji. 
 

§ 23 
 

7. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. 
3) W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. 
4) Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy kolejno uzyskali 

największa ilość głosów. 
5) W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska większość 

głosów. 
8. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory pozostałych członków Zarządu 

Osiedla wybierając kolejno Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Sekretarza 
Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali większość głosów.  
 

§ 24 
 

19. Przewodniczący Zarządu Osiedla i pozostali członkowie Zarządu Osiedla są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców. Mogą być przez to 
Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują należycie swych 
obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Mieszkańców. 
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20. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 100 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 

21. W przypadku nie wywiązywania się Zarządu Osiedla ze swoich obowiązków 
Burmistrz może wystąpić do Zebrania Mieszkańców z wnioskiem o odwołanie 
Zarządu Osiedla. 

22. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

23. Odwołanie Zarządu Osiedla odbywa się bezwzględna większością głosów. 
24. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zebranie Mieszkańców może 

odwołać członka Zarządu Osiedla.  
 

§ 25 
 

13. Mandat Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych członków Zarządu Osiedla 
wygasa w przypadku: 

1) utraty prawa wyborczego w wyborach do Zarządu Osiedla, 
2) odwołania przez Zebranie Mieszkańców, 
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

14. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla, wygasa 
również mandat pozostałych członków Zarządu Osiedla. Pełnią oni swoje funkcje do 
czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 

15. Jeżeli Przewodniczący Rady Osiedla nie jest w stanie pełnić swojej funkcji do czasu 
wyboru nowego Zarządu osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

16. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych 
członków Zarządu Osiedla, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje Zebranie 
Mieszkańców w celu przedterminowego wyboru Zarządu Osiedla. Przepisy § 19 - 23 
stosuje się odpowiednio. 

 
ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA 
 

§ 26 
 

16. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Osiedla sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 

17. Burmistrz może wydawać Zarządowi Osiedla wiążące zalecenia pokontrolne. 
18. Od zaleceń tych służy Zarządowi Osiedla odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 

terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
19. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
20. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Osiedla z 

powodu sprzeczności z prawem. 
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ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 27 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce, z własnej inicjatywy, 
na wniosek Burmistrza Sokółki lub organów Osiedla. 

 
§ 28 
 

W przypadkach spornych, interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz 
Sokółki. 

 
§ 29 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/37/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 
 

Statut Osiedla Nr 6 
 

ROZDZIAŁ I 
NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

13. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
14. Osiedle jest to lokalna wspólnota samorządowa oraz część obszaru miasta Sokółka 

obejmująca ulice: 1-go Maja, Bohaterów Monte Cassino, Grodzieńska (część), Hugo 
Kołłątaja, Joachima Lelewela, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kolejowa, Krótka, 
Kwiatowa, Miejska, Norberta Barlickiego, Plac Jana Kilińskiego, Plac Kościuszki, 
Plac Szkolny, Sienna, Szkolna, Warszawska, Wojska Polskiego. 

15. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
 

ROZDZIAŁ II 
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

13. Do zadań Osiedla należą wszelkie sprawy lokalnej wspólnoty samorządowej nie 
zastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych podmiotów, a w szczególności: 

25) udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-
bytowego, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z interesem Osiedla, 

26) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
27) podejmowanie działań na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 
28) tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 

14. Osiedlu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 

15. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 

 
§ 3 
 

17. Organami Osiedla są: 
1) Zebranie Mieszkańców, 
2) Zarząd Osiedla. 

18. Organy Osiedla działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), 
2) Statutu Osiedla. 

19. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
20. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla działa do czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 
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§ 4 
 

9. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym w Osiedlu. 
10. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym. Liczy on od 5 do 9 członków 

wybieranych spośród mieszkańców Osiedla. W jego skład wchodzą: 
1) Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla, 
3) Sekretarz Zarządu Osiedla, 
4) Członkowie Zarządu Osiedla. 

 
§ 5 
 

Zadania określone w § 2 ust. 1 realizuje Zebranie Mieszkańców w szczególności 
poprzez: 

17) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych 
kompetencji, 

18) wybór Zarządu Osiedla,  
19) ustalanie dla Zarządu Osiedla zadań do realizacji w okresie między Zebraniami 

Rady Osiedla, 
20) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Osiedla, 
29) współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce 

konsultacji projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
lokalnej wspólnoty samorządowej, 

30) kontrolowanie wykonania przez Zarząd Osiedla uchwał Zebrania 
Mieszkańców. 

 
§ 6 
 

13. Uchwały i opinie Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje 
Burmistrzowi Sokółki. 

14. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym 
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 

15. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zarząd Osiedla.  
 

§ 7 
 

13. W wypadkach uznanych przez Radę Miejską w Sokółce za konieczne, Zebranie 
Mieszkańców opiniuje, w części dotyczącej Osiedla, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1) planu zagospodarowania przestrzennego, 
2) projektu budżetu, 
3) aktów prawa miejscowego, 
4) innych uchwał. 
14. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
15. Zebranie Mieszkańców może upoważnić Zarząd Osiedla do wyrażania opinii w 

sprawach określonych w ust. 1. 
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§ 8 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Osiedle może nawiązać współpracę z 
sąsiednimi Osiedlami lub Sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

ZARZĄD OSIEDLA 
 

§ 9 
 

13. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Osiedlu oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Osiedlem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Osiedla wybierają ze swego grona Zarząd Osiedla.  

14. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Mieszkańców zwołane przez 
Burmistrza Sokółki w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 

15. Pełnienie funkcji w organach Osiedla ma charakter społeczny.  
 

§ 10 
 

9. Do kompetencji Zarządu Osiedla należą wszystkie sprawy Osiedla nie zastrzeżone dla 
Zebrania Mieszkańców. 

10. Do obowiązków Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) realizowanie uchwał Zebrania Mieszkańców, 
2) aktywizacja mieszkańców Osiedla, 
3) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Osiedlu,  
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 

dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza 
kompetencje organów Osiedla, 

5) współpraca z radnymi z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z 
wyborcami , dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla, 

6) występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,  

7) przygotowywanie i przedkładanie Zebraniu Mieszkańców projektów uchwał w 
sprawach będących przedmiotem obrad, 

8) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów programów 
pracy Zarządu Osiedla, 

9) występowanie wobec Zebrania Mieszkańców z inicjatywami dotyczącymi 
udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Osiedla, 

10) formułowanie wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania gminnych 
jednostek organizacyjnych obsługujących mieszkańców Osiedla, 

11) współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
12) współuczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych 

na terenie Osiedla, 
13) prowadzenie dokumentacji posiedzeń własnych i Zebrań Mieszkańców. 

 
§ 11 
 

Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. 
Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu Osiedla. 
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§ 12 
 

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) zwoływanie Zebrań Mieszkańców i przewodniczenie im, 
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Osiedla, 
3) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz, wobec Rady Miejskiej w Sokółce, 

Burmistrza Sokółki, 
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza Sokółki, 
5) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 

publicznej, 
6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
7) składanie mieszkańcom Osiedla informacji o swojej działalności i działalności 

Rady Osiedla, 
8) udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW 
 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, 
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 

 
§ 14 
 

17. Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 
roku. 

18. Zebranie Mieszkańców zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

19. Przewodniczący Zarządu Osiedla obowiązany jest zwołać Zebranie Mieszkańców i 
wyznaczyć jego termin najpóźniej w 14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie 
od: 

1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu 
Mieszkańców, 
2) Rady Miejskiej w Sokółce, 
3) Burmistrza Sokółki. 

20. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych 
do rozpatrzenia na Zebraniu Mieszkańców i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w 
tym trybie. 

 
§ 15 
 

1. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Osiedlu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla informuje Burmistrza Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co 
najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
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§ 16 
 

21. Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  
zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu. 

22. Obradom Zebrania Mieszkańców przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla, a w 
razie jego nieobecności usprawiedliwionej nie dającymi się usunąć przeszkodami, 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

23. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
24. Porządek obrad winien być zaakceptowany przez Zarząd Osiedla, a proponowane do 

rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie   
      przygotowane. 

25. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla  jest zapewnienie referentów spraw 
rozpatrywanych na Zebraniu Mieszkańców. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz Sokółki wyznaczają 
w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania 
Mieszkańców. 

 
§ 18 
 

9. Uchwały Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

10. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 
 

ROZDZIAŁ V 
TRYB WYBORU ZARZĄDU OSIEDLA (PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 

OSIEDLA I  POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA) 
 

§ 19 
 

Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 20 
 

17. Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla 
(Przewodniczącego Zarządu Osiedla i  pozostałych członków), zwołuje zarządzeniem 
Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad. 
Zebraniu Mieszkańców przewodniczy dotychczasowy Przewodniczący Zarządu 
Osiedla. W przypadku niemożności przewodniczenia Zebraniu Mieszkańców przez 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a w przypadku jego nieobecności najstarszy 
wiekiem obecny członek Zarządu Osiedla.  

18. Przewodniczący Zarządu Osiedla Przewodniczy Zebraniu Mieszkańców do momentu 
wybrania nowego Zarządu Osiedla w komplecie. 

19. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania 
Mieszkańców pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 
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20. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Mieszkańców dla wyboru 
Zarządu Osiedla podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Osiedla co 
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 21 
 

9. Wybory Zarządu Osiedla są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Mieszkańców.  

10. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego. 
 

§ 22 
 

9. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. Członkiem komisji nie może być 
osoba kandydująca do Zarządu Osiedla. 

10. Do zadań komisji należy: 
25) przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
26) sporządzenie kart do głosowania 
27) przeprowadzenie głosowania 
28) ustalenie wyników głosowania  
29) sporządzenie protokołu wyników głosowania 
30) ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji. 
 

§ 23 
 

9. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. 
3) W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. 
4) Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy kolejno uzyskali 

największa ilość głosów. 
5) W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska większość 

głosów. 
10. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory pozostałych członków Zarządu 

Osiedla wybierając kolejno Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Sekretarza 
Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali większość głosów.  
 

§ 24 
 

25. Przewodniczący Zarządu Osiedla i pozostali członkowie Zarządu Osiedla są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców. Mogą być przez to 
Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują należycie swych 
obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Mieszkańców. 
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26. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 100 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 

27. W przypadku nie wywiązywania się Zarządu Osiedla ze swoich obowiązków 
Burmistrz może wystąpić do Zebrania Mieszkańców z wnioskiem o odwołanie 
Zarządu Osiedla. 

28. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

29. Odwołanie Zarządu Osiedla odbywa się bezwzględna większością głosów. 
30. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zebranie Mieszkańców może 

odwołać członka Zarządu Osiedla.  
 

§ 25 
 

17. Mandat Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych członków Zarządu Osiedla 
wygasa w przypadku: 

1) utraty prawa wyborczego w wyborach do Zarządu Osiedla, 
2) odwołania przez Zebranie Mieszkańców, 
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

18. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla, wygasa 
również mandat pozostałych członków Zarządu Osiedla. Pełnią oni swoje funkcje do 
czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 

19. Jeżeli Przewodniczący Rady Osiedla nie jest w stanie pełnić swojej funkcji do czasu 
wyboru nowego Zarządu osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

20. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych 
członków Zarządu Osiedla, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje Zebranie 
Mieszkańców w celu przedterminowego wyboru Zarządu Osiedla. Przepisy § 19 - 23 
stosuje się odpowiednio. 

 
ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA 
 

§ 26 
 

21. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Osiedla sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 

22. Burmistrz może wydawać Zarządowi Osiedla wiążące zalecenia pokontrolne. 
23. Od zaleceń tych służy Zarządowi Osiedla odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 

terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
24. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
25. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Osiedla z 

powodu sprzeczności z prawem. 
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ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 27 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce, z własnej inicjatywy, 
na wniosek Burmistrza Sokółki lub organów Osiedla. 

 
§ 28 
 

W przypadkach spornych, interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz 
Sokółki. 

 
§ 29 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/37/03 

Rady Miejskiej w Sokółce 

z dnia 27 lutego 2003 r. 
 

Statut Osiedla Nr 7 
 

ROZDZIAŁ I 
NAZWA I TEREN DZIAŁANIA 

 
§ 1 
 

16. Ogół mieszkańców Osiedla stanowi lokalną wspólnotę samorządową. 
17. Osiedle jest to lokalna wspólnota samorządowa oraz część obszaru miasta Sokółka 

obejmująca ulice: 11-go Listopada, Adama Asnyka, Adolfa Sawickiego, Bartosza 
Głowackiego, B. Prusa, Ciepła, C. K. Norwida, Dywizjonu 303, Fabryczna, Gęsia, 
Grodzieńska (część), Henryka Sienkiewicza, Jasna, Juliana Tuwima, Juliusza 
Słowackiego, Kazimierza Lewickiego, K. I. Gałczyńskiego, Kresowa, K. K. 
Baczyńskiego, Lotników Lewoniewskich, Łąkowa, Mariańska, Osiedle Buchwałowo, 
Przemysłowa, Słoneczna, S. Skarżyńskiego, Stefana Żeromskiego, Torowa, 
Władysława Broniewskiego, W. Reymonta, Z. Nałkowskiej, Żwirki i Wigury. 

18. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Sokółka. 
 

ROZDZIAŁ II 
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA 

 
§ 2 
 

16. Do zadań Osiedla należą wszelkie sprawy lokalnej wspólnoty samorządowej nie 
zastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych podmiotów, a w szczególności: 

31) udział w rozpatrywaniu przez organy gminy spraw z zakresu socjalno-
bytowego, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych 
związanych z interesem Osiedla, 

32) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 
33) podejmowanie działań na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej, 
34) tworzenie pomocy sąsiedzkiej i rozwijanie aktywności mieszkańców. 

17. Osiedlu przysługuje prawo zwykłego zarządu powierzonym mieniem i decydowania o 
wydatkowaniu środków finansowych będących w dyspozycji. 

18. Pozyskiwanie dochodów i wydatkowanie środków finansowych odbywa się w ramach 
budżetu Gminy Sokółka. 

 
§ 3 
 

21. Organami Osiedla są: 
1) Zebranie Mieszkańców, 
2) Zarząd Osiedla. 

22. Organy Osiedla działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), 
2) Statutu Osiedla. 
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23. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata, tak jak kadencja Rady Miejskiej w Sokółce. 
24. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla działa do czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 

 
§ 4 
 

11. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym w Osiedlu. 
12. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym. Liczy on od 5 do 9 członków 

wybieranych spośród mieszkańców Osiedla. W jego skład wchodzą: 
1) Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla, 
3) Sekretarz Zarządu Osiedla, 
4) Członkowie Zarządu Osiedla. 

 
§ 5 
 

Zadania określone w § 2 ust. 1 realizuje Zebranie Mieszkańców w szczególności poprzez: 
21) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych 

kompetencji, 
22) wybór Zarządu Osiedla,  
23) ustalanie dla Zarządu Osiedla zadań do realizacji w okresie między Zebraniami 

Rady Osiedla, 
24) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Osiedla, 
35) współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską w Sokółce 

konsultacji projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
lokalnej wspólnoty samorządowej, 

36) kontrolowanie wykonania przez Zarząd Osiedla uchwał Zebrania 
Mieszkańców. 

 
§ 6 
 

16. Uchwały i opinie Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje 
Burmistrzowi Sokółki. 

17. Burmistrz Sokółki, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym 
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Sokółce. 

18. O sposobie załatwienia sprawy informuje się Zarząd Osiedla.  
 

§ 7 
 

16. W wypadkach uznanych przez Radę Miejską w Sokółce za konieczne, Zebranie 
Mieszkańców opiniuje, w części dotyczącej Osiedla, przedstawione  do konsultacji 
projekty uchwał w sprawach: 

1) planu zagospodarowania przestrzennego, 
2) projektu budżetu, 
3) aktów prawa miejscowego, 
4) innych uchwał. 
17. Opinia powinna być wyrażona w terminie 14 dni. 
18. Zebranie Mieszkańców może upoważnić Zarząd Osiedla do wyrażania opinii w 

sprawach określonych w ust. 1. 
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§ 8 
 

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Osiedle może nawiązać współpracę z 
sąsiednimi Osiedlami lub Sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały. 

 
ROZDZIAŁ III 

ZARZĄD OSIEDLA 
 

§ 9 
 

16. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Osiedlu oraz zapewnienia 
stałej współpracy między Osiedlem a Radą Miejską w Sokółce i Burmistrzem Sokółki, 
mieszkańcy Osiedla wybierają ze swego grona Zarząd Osiedla.  

17. Wyboru na nową kadencję dokonuje Zebranie Mieszkańców zwołane przez 
Burmistrza Sokółki w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego obowiązków. 

18. Pełnienie funkcji w organach Osiedla ma charakter społeczny.  
 

§ 10 
 

11. Do kompetencji Zarządu Osiedla należą wszystkie sprawy Osiedla nie zastrzeżone dla 
Zebrania Mieszkańców. 

12. Do obowiązków Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) realizowanie uchwał Zebrania Mieszkańców, 
2) aktywizacja mieszkańców Osiedla, 
3) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi przekazanymi Osiedlu,  
4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Sokółce o rozpatrzenie spraw 

dotyczących lokalnej wspólnoty samorządowej, wykraczających poza 
kompetencje organów Osiedla, 

5) współpraca z radnymi z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z 
wyborcami , dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla, 

6) występowanie z wnioskami  dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców  
oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,  

7) przygotowywanie i przedkładanie Zebraniu Mieszkańców projektów uchwał w 
sprawach będących przedmiotem obrad, 

8) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektów programów 
pracy Zarządu Osiedla, 

9) występowanie wobec Zebrania Mieszkańców z inicjatywami dotyczącymi 
udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i realizacji zadań Osiedla, 

10) formułowanie wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania gminnych 
jednostek organizacyjnych obsługujących mieszkańców Osiedla, 

11) współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań, 
12) współuczestniczenie w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych 

na terenie Osiedla, 
13) prowadzenie dokumentacji posiedzeń własnych i Zebrań Mieszkańców. 

 
§ 11 
 

Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. 
Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu Osiedla. 
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§ 12 
 

Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności: 
1) zwoływanie Zebrań Mieszkańców i przewodniczenie im, 
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Osiedla, 
3) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz, wobec Rady Miejskiej w Sokółce, 

Burmistrza Sokółki, 
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza Sokółki, 
5) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji 

publicznej, 
6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, 
7) składanie mieszkańcom Osiedla informacji o swojej działalności i działalności 

Rady Osiedla, 
8) udział w sesjach Rady Miejskiej w Sokółce.  

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW 
 ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ 

 
§ 13 
 

Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, 
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Sokółce. 

 
§ 14 
 

21. Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 
roku. 

22. Zebranie Mieszkańców zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Zarządu Osiedla, 
a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

23. Przewodniczący Zarządu Osiedla obowiązany jest zwołać Zebranie Mieszkańców i 
wyznaczyć jego termin najpóźniej w 14 dniu od dnia otrzymania wniosku na piśmie 
od: 

1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu 
Mieszkańców, 
2) Rady Miejskiej w Sokółce, 
3) Burmistrza Sokółki. 

24. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać wykaz spraw wnioskowanych 
do rozpatrzenia na Zebraniu Mieszkańców i uzasadnienie potrzeby jego zwołania w 
tym trybie. 

 
§ 15 
 

1. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Osiedlu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce, co najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu 
Osiedla informuje Burmistrza Sokółki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce co 
najmniej na 7 dni przed dniem obrad. 
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§ 16 
 

26. Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo  
zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu. 

27. Obradom Zebrania Mieszkańców przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla, a w 
razie jego nieobecności usprawiedliwionej nie dającymi się usunąć przeszkodami, 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

28. Zmiany w porządku obrad mogą być dokonywane bezwzględną większością głosów. 
29. Porządek obrad winien być zaakceptowany przez Zarząd Osiedla, a proponowane do 

rozpatrzenia na zebraniu tematy winny być należycie   
      przygotowane. 

30. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu Osiedla  jest zapewnienie referentów spraw 
rozpatrywanych na Zebraniu Mieszkańców. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce lub Burmistrz Sokółki wyznaczają 
w tym celu odpowiednich radnych, lub pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 

 
§ 17 
 

Burmistrz Sokółki wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce do pomocy 
Przewodniczącemu Zarządu Osiedla w przygotowaniu materiałów i zorganizowaniu Zebrania 
Mieszkańców. 

 
§ 18 
 

11. Uchwały Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. 

12. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że ustawa stanowi inaczej. 
 

ROZDZIAŁ V 
TRYB WYBORU ZARZĄDU OSIEDLA (PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 

OSIEDLA I  POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA) 
 

§ 19 
 

Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 20 
 

21. Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla 
(Przewodniczącego Zarządu Osiedla i  pozostałych członków), zwołuje zarządzeniem 
Burmistrz Sokółki. W zarządzeniu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad. 
Zebraniu Mieszkańców przewodniczy dotychczasowy Przewodniczący Zarządu 
Osiedla. W przypadku niemożności przewodniczenia Zebraniu Mieszkańców przez 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a w przypadku jego nieobecności najstarszy 
wiekiem obecny członek Zarządu Osiedla.  

22. Przewodniczący Zarządu Osiedla Przewodniczy Zebraniu Mieszkańców do momentu 
wybrania nowego Zarządu Osiedla w komplecie. 
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23. Burmistrz Sokółki może wyznaczyć do pomocy w przeprowadzeniu Zebrania 
Mieszkańców pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce. 

24. Zarządzenie Burmistrza Sokółki o zwołaniu Zebrania Mieszkańców dla wyboru 
Zarządu Osiedla podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Osiedla co 
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. 

 
§ 21 
 

11. Wybory Zarządu Osiedla są ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu 
Mieszkańców.  

12. Liczbę obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności i stanu faktycznego. 
 

§ 22 
 

11. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród 
uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. Członkiem komisji nie może być 
osoba kandydująca do Zarządu Osiedla. 

12. Do zadań komisji należy: 
31) przyjęcie zgłoszeń kandydatów  
32) sporządzenie kart do głosowania 
33) przeprowadzenie głosowania 
34) ustalenie wyników głosowania  
35) sporządzenie protokołu wyników głosowania 
36) ogłoszenie wyników głosowania. 

3. Protokół podpisują członkowie komisji. 
 

§ 23 
 

11. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla 
dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. 
3) W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej 

większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. 
4) Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy kolejno uzyskali 

największa ilość głosów. 
5) W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska większość 

głosów. 
12. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory pozostałych członków Zarządu 

Osiedla wybierając kolejno Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Sekretarza 
Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla. 

1) Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Mieszkańców. 

2) Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali większość głosów.  
 

§ 24 
 

31. Przewodniczący Zarządu Osiedla i pozostali członkowie Zarządu Osiedla są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Mieszkańców. Mogą być przez to 
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Zebranie odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują należycie swych 
obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania Mieszkańców. 

32. Wniosek o odwołanie musi być złożony na piśmie i podpisany przez co najmniej 100 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 

33. W przypadku nie wywiązywania się Zarządu Osiedla ze swoich obowiązków 
Burmistrz może wystąpić do Zebrania Mieszkańców z wnioskiem o odwołanie 
Zarządu Osiedla. 

34. Przed głosowaniem nad odwołaniem z zajmowanej funkcji należy wysłuchać 
odwoływanego. 

35. Odwołanie Zarządu Osiedla odbywa się bezwzględna większością głosów. 
36. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zebranie Mieszkańców może 

odwołać członka Zarządu Osiedla.  
 

§ 25 
 

21. Mandat Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych członków Zarządu Osiedla 
wygasa w przypadku: 

1) utraty prawa wyborczego w wyborach do Zarządu Osiedla, 
2) odwołania przez Zebranie Mieszkańców, 
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

22. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla, wygasa 
również mandat pozostałych członków Zarządu Osiedla. Pełnią oni swoje funkcje do 
czasu wyboru nowego Zarządu Osiedla. 

23. Jeżeli Przewodniczący Rady Osiedla nie jest w stanie pełnić swojej funkcji do czasu 
wyboru nowego Zarządu osiedla, jego obowiązki wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla. 

24. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla i pozostałych 
członków Zarządu Osiedla, Burmistrz Sokółki w ciągu 3 miesięcy zwołuje Zebranie 
Mieszkańców w celu przedterminowego wyboru Zarządu Osiedla. Przepisy § 19 - 23 
stosuje się odpowiednio. 

 
ROZDZIAŁ VI 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA 
 

§ 26 
 

26. Kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Osiedla sprawuje Rada Miejska w 
Sokółce i Burmistrz Sokółki. 

27. Burmistrz może wydawać Zarządowi Osiedla wiążące zalecenia pokontrolne. 
28. Od zaleceń tych służy Zarządowi Osiedla odwołanie do Rady Miejskiej w Sokółce w 

terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
29. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sokółce jest ostateczne.  
30. Rada Miejska w Sokółce może uchylić każde rozstrzygnięcie organu Osiedla z 

powodu sprzeczności z prawem. 
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ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 27 
 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Sokółce, z własnej inicjatywy, 
na wniosek Burmistrza Sokółki lub organów Osiedla. 

 
§ 28 
 

W przypadkach spornych, interpretacji postanowień Statutu dokonuje Burmistrz 
Sokółki. 

 
§ 29 
 

Zmiany treści Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 


