UCHWAŁA NR 197/XX/2016
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie statutu Dzielnicy Nr IV w Jarosławiu
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze
zm.) oraz § 8 ust. 3 Uchwały Nr 822/ LXXI/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 15 września 2014 r. w sprawie
statutu Gminy Miejskiej Jarosław (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2014 r., poz. 2790 ze zm.) po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Rada Miasta Jarosławia uchwala:
STATUT DZIELNICY NR IV
Rozdział 1
Zasady ogólne
§ 1. 1. Dzielnica Nr IV jest jednostką pomocniczą Gminy Miejskiej Jarosław.
2. Dzielnica nie posiada osobowości prawnej. Działalność Dzielnicy jest prowadzona w ramach
osobowości prawnej Miasta na podstawie upoważnień określonych w Statucie.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Jarosław,
2) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Jarosław,
3) Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Jarosławia,
4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Jarosławia,
5) Przewodniczącym Rady Miasta - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia,
6) Radnym Miasta - należy przez to rozumieć Radnego Miasta Jarosławia,
7) Dzielnicy - należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkańców części obszaru Miasta, określonego w § 2
niniejszego Statutu,
8) Statucie - należy przez to rozumieć niniejszy Statut Dzielnicy,
9) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy,
10) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Dzielnicy,
11) działalności Dzielnicy - należy przez to rozumieć działanie jej Rady, Zarządu, Przewodniczącego lub
upoważnionego przedstawiciela,
12) członku Rady - należy przez to rozumieć członka Rady Dzielnicy.
§ 2. Dzielnica Nr IV jest częścią terytorium miasta Jarosławia obejmującą ulice:
Stefana Batorego, Chmielna, Hetmana Jana Karola Chodkiewicza, Bolesława Chrobrego, Drużyniecka,
Kazimierza Drzymały, Elektrowniana, Artura Grottgera, Władysława Jagiełły, Juliusza Kossaka,
Kosynierska, Krakusa, Krótka, Leśna, Bolesława Limanowskiego, Ludowa, Łączności, Władysława
Łokietka, Jana Mączyńskiego, Mieszka I, Władysława Orkana, Elizy Orzeszkowej, Piastów, Popiela,
Pruchnicka, Przemysłowa, Przyjaźni, Lucjana Siemieńskiego, Ludwika Solskiego, Gen. Józefa
Sowińskiego, Strzelecka, Romualda Traugutta, Senatora Tadeusza Ulmy, Wandy, Generała Wacława
Wieczorkiewicza, Wiejska, Kazimierza Wielkiego, Wolna.
§ 3. Zadaniem Dzielnicy jest współpraca z organami Miasta w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb jego
mieszkańców oraz inspirowanie tych organów do ich realizacji.
§ 4. Do zakresu działania Dzielnicy należy:
1. Udział w realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb
jej mieszkańców, poprzez m.in. kierowanie wniosków do budżetu i współdziałanie przy ich realizacji
w następujących dziedzinach:
1) prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków,

2) budowy, modernizacji, prac remontowych: ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów,
3) budowy, modernizacji, prac remontowych miejskiej infrastruktury drogowej,
4) budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
5) lokalnych wydarzeń: oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
6) poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
7) wspierania osób niepełnosprawnych,
8) ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
9) wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia,
10) współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy,
11) komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy.
2. Działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy
organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków dotyczących Dzielnicy.
3. Wnioskowanie do Rady Miasta, Burmistrza oraz miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach
istotnych dla mieszkańców Dzielnicy dotyczących:
1) lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury i innych o znaczeniu publicznym,
2) lokalizacji terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych,
3) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
4) funkcjonowania Straży Miejskiej,
5) wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla Miasta,
6) innych publicznych o znaczeniu lokalnym.
4. Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy, w tym
projektu budżetu miasta.
5. Współdziałanie:
1) z organami Miasta,
2) z przedszkolami, szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami,
organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw
związanych z ich miejscem zamieszkania,
3) Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii
społecznej,
4) z innymi Dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć.
6. Przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Dzielnicy.
7. Reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców dzielnicy przed organami
Miasta.
8. Inicjowanie, organizowanie, realizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców Dzielnicy.
Rozdział 2.
Organy Dzielnicy.
§ 5. 1. Organami Dzielnicy są:
1) Rada jako organ uchwałodawczy.
2) Zarząd jako organ wykonawczy.
2. 1) Rada liczy15 członków.
2) Zarząd liczy 5 członków.

3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów
i przewodniczy jej obradom Przewodniczący Rady Miasta lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący,
bądź Radny z danej Dzielnicy do momentu wyboru Przewodniczącego Rady.
§ 6. 1. Kadencja Rady i Zarządu trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
2. Po upływie kadencji organy działają do dnia wyboru nowej Rady i Zarządu.
§ 7. 1. Do właściwości Rady należą:
1) wybór oraz odwołanie Przewodniczącego i członka Zarządu, kontrola i ocena pracy Zarządu,
2) zgłaszanie propozycji budżetowych z terenu Dzielnicy do przygotowywanego budżetu Miasta i
opiniowanie projektu budżetu Miasta,
3) opiniowanie układu i funkcjonowania komunikacji na terenie Dzielnicy (trasy, przystanki, parkingi, postoje
taxi),
4) zgłaszanie uwag i wniosków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie
Dzielnicy,
5) wyrażanie potrzeb mieszkańców,
6) upowszechnianie wśród mieszkańców Dzielnicy działań podejmowanych przez organy Miasta istotnych dla
mieszkańców Miasta i Dzielnicy,
7) opiniowanie planowanych inwestycji miejskich na terenie Dzielnicy,
8) stanowienie w innych sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, a nie zastrzeżonych dla Zarządu.
2. Zadania określone w ust. 1 Rada realizuje poprzez:
1) podejmowanie uchwał,
2) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miasta konsultacji i referendów
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Dzielnicy,
3) współpraca z Radnymi z terenu Dzielnicy,
4) współpraca z komisjami Rady Miasta, a zwłaszcza opiniowanie spraw dot. wspólnoty Dzielnicy,
kierowanych do rozpatrzenia przez komisje Rady Miasta,
5) stały kontakt z mieszkańcami Dzielnicy m.in. poprzez dyżury członków Rady.
§ 8. 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co
najmniej połowy składu Rady, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie.
2. Przewodniczący Zarządu przedkłada uchwały Rady i Zarządu Radzie Miasta w terminie 7 dni od ich
podjęcia.
§ 9. 1. Przewodniczący Zarządu zwołuje posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Przewodniczący Zarządu obowiązany jest zwołać w terminie 14 dni posiedzenie Rady na pisemny
wniosek co najmniej 1/5 członków Rady.
3. Posiedzenia Rady są jawne, co oznacza, że podczas obrad Rady na sali mogą być obecne osoby
nie będące członkami Rady.
4. Przewodniczący powiadamia mieszkańców Dzielnicy w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie
i miejscu posiedzenia Rady.
5. Posiedzenia Rady są protokołowane. W protokole odzwierciedla się rzeczywisty przebieg obrad, jednak
należy go ograniczyć jedynie do istotnych stwierdzeń osób obecnych poprzez wpisanie wniosków i konkluzji
oraz wyników głosowań.
6. Protokoły z posiedzeń Rady na wniosek osoby zainteresowanej są udostępniane do wglądu w siedzibie
Rady w dniach i godzinach pełnienia dyżurów członków Rady.
§ 10. Do zadań Zarządu należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz materiałów na jej posiedzenia,
2) wykonywanie uchwał Rady,

3) przygotowanie wniosków do budżetu Miasta,
4) przygotowywanie i przedkładanie Radzie sprawozdań,
5) przedkładanie uwag, wniosków i postulatów w sprawie funkcjonowania Policji i Straży Miejskiej,
6) współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, dyrektorami szkół w sprawach poprawy bezpieczeństwa na
terenie Dzielnicy,
7) koordynowanie inicjatyw społecznych mieszkańców Dzielnicy, inicjowanie i prowadzenie działań
integrujących mieszkańców dla rozwiązywania spraw i problemów mieszkańców.
§ 11. 1. Rozstrzygnięcia Zarządu zapadają na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Zarządu (lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczącego).
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej
połowy składu Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje
Dzielnicę.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć Radni Miasta, członkowie Rady Dzielnicy i zaproszeni
goście.
Rozdział 3.
Zasady i tryb wyboru organów Dzielnicy.
§ 12. 1. Wybory Rady Dzielnicy zarządza Rada Miasta w drodze uchwały.
2. Zebranie mieszkańców, na którym mają odbyć się wybory Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta,
określając termin i miejsce zebrania oraz wyznaczając jego przewodniczącego.
3. Uchwałę Rady Miasta o zwołaniu zebrania, o którym mowa w ust. 2 podaje się do publicznej
wiadomości mieszkańcom Dzielnicy, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
4. Wyborów Rady na nową kadencję dokonuje się nie później niż w ciągu 1 miesiąca po upływie kadencji
Rady.
§ 13. 1. W celu przeprowadzenia wyborów Rady Dzielnicy zebrani powołują 3-osobową komisję.
2. Do zadań komisji należy:
1) rejestrowanie kandydatów do Rady i sporządzanie kart do głosowania, na których nazwiska kandydatów
umieszcza się w porządku alfabetycznym,
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do wiadomości wyników głosowania i wyborów.
3. Członkowie komisji nie mogą kandydować do Rady.
§ 14. 1. Rada wybierana jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, zawierających wykaz zarejestrowanych
kandydatów.
3. Na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosów.
4. Wzory kart do głosowania ustala Burmistrz Miasta.
§ 15. 1. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy zebrania zarówno ustnie
w czasie zebrania, jak i przed zebraniem na piśmie.
2. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona w czasie obrad lub na piśmie
w razie nieobecności na zebraniu.
3. Kandydatem na członka Rady może być każdy mieszkaniec Dzielnicy mający czynne prawo wyborcze.
§ 16. 1. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący poddaje pod głosowanie, w trybie określonym
w § 14, wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście.

2. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydatów liczba zgłoszonych kandydatów jest równa
liczbie członków Rady zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1) bądź mniejsza od niej, wyborów nie przeprowadza się,
a zgłoszeni kandydaci stają się członkami Rady.
3. Rada może funkcjonować w pomniejszonym składzie w przypadku, gdy liczba wybranych członków
wynosi co najmniej 8.
4. W razie, gdy liczba wybranych członków Rady jest mniejsza niż 8, w terminie 3 miesięcy przeprowadza
się wybory uzupełniające, według zasad określonych w niniejszym Statucie.
5. Jeżeli wybory uzupełniające nie doprowadziły do uzupełnienia składu Rady do 8 członków, Rada ulega
rozwiązaniu. W przypadku wyboru co najmniej 8 członków, Rada Dzielnicy funkcjonuje na zasadach
niniejszego Statutu.
§ 17. 1. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza
kratką nie wpływa na ważność oddanego głosu.
2. W wyborach Rady wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu członków Rady jest wybieranych w Dzielnicy.
3. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.
4. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwisk więcej kandydatów niż członków Rady jest wybieranych lub nie postawiono znaku „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska żadnego z kandydatów.
§ 18. 1. Na członków Rady zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów na ostatnich
miejscach mandatowych, w wyniku czego wybranych zostałoby więcej niż 15 kandydatów, przeprowadza się z
ich udziałem dodatkowe głosowanie według zasad określonych w § 17.
§ 19. 1. Mandat członka Rady wygasa:
1) na skutek zrzeczenia się mandatu,
2) śmierci członka Rady,
3) prawomocnego skazania karą pozbawienia praw publicznych.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Dzielnicy uchwałą.
3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów liczba członków Rady zmniejszy się, przeprowadza się wybory
uzupełniające. Postanowienia z §16 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
§ 20. 1. Rada wybiera Zarząd w liczbie 5 osób spośród Rady w ciągu 1 miesiąca od daty ogłoszenia
wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 4.
2. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy bezwzględną większością głosów ustawowego
składu Rady, w głosowaniu tajnym.
3. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący oraz 4 członków Zarządu.
4. Rada wybiera członków zarządu na wniosek Przewodniczącego zarządu zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
5. Rada może odwołać Zarząd, z wyjątkiem Przewodniczącego zarządu na wniosek 1/4 ustawowego składu
Rady bezwzględną większością ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Wniosek wymaga formy
pisemnej i uzasadnienia.
6. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu większością 3/5 głosów ustawowego składu Rady,
w głosowaniu tajnym na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia.
7. Rada może na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu odwołać poszczególnych członków
Zarządu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu
tajnym.

8. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia
tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Nie podjęcie uchwały
w tym terminie jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca,
w którym uchwała powinna być podjęta.
9. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji jest równoznaczne
z odwołaniem albo złożeniem rezygnacji całego Zarządu.
10. W razie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków Rada dokonuje nowego wyboru w ciągu
1 miesiąca.
11. W przypadku odwołania Zarządu, do czasu wyboru nowego, jego obowiązki wykonuje dotychczasowy
Zarząd.
Rozdział 4.
Nadzór i kontrola nad działalnością Dzielnicy.
§ 21. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Dzielnicy sprawuje Rada Miasta i Burmistrz Miasta.
2. Rada Miasta wykonuje nadzór nad działalnością Dzielnicy za pomocą Komisji Rewizyjnej.
3. Burmistrz może wykonywać nadzór nad działalnością Dzielnicy za pomocą zespołu kontrolnego,
powołanego oddzielnym zarządzeniem.
4. Do kontroli nad działalnością Dzielnicy znajdują odpowiednie zastosowanie zasady określone w § 24 § 38 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.
Rozdział 5.
Przypisy końcowe.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jarosławia
lek.med. Janusz Szkodny

