
UCHWAŁA NR XLIX.581.2018
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany statutów osiedli.

Na podstawie Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 „Śródmieście” do Uchwały Nr L.688.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 1, § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Osiedle Nr 1 „Śródmieście”, zwane dalej Osiedlem, jest lokalną wspólnotą samorządową osób 
zamieszkałych na terytorium Osiedla, obejmującego obszar ulic: Jasna, Kity, Kościelna, Krótka, Krzywa, 
Rolanda, Rynek, R. Dmowskiego, Wąska”;

2) W Rozdziale 2, § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Zarządu Osiedla (i innych organów) trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, 
a pełnienie przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Zarządu Osiedla, przy czym 5-
letnią kadencję Zarządu Osiedla stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której zmiana 
weszła w życie”;

3) W Rozdziale 3, § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz w roku”;

4) W Rozdziale 3, § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd Osiedla zobowiązany jest zwołać i odbyć Ogólne Zebranie Mieszkańców na pisemny wniosek 
Burmistrza, Rady Gminy, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu 
Mieszkańców w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku”;

5) W Rozdziale 4, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Osiedlową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Osiedlu w liczbie 3 osób tj. 
Przewodniczący, zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Osiedla oraz jedna osoba 
wskazana przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek 
organizacyjnych”.

6) W Rozdziale 4 § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Osiedlowej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego 
zastępca”.

2. W załączniku Nr 2 „Piłsudskiego”, do Uchwały Nr L.688.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Kadencja Zarządu Osiedla (i innych organów) trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, 
a pełnienie przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Zarządu Osiedla, przy czym 5-
letnią kadencję Zarządu Osiedla stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której zmiana 
weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz w roku”;

3) W Rozdziale 3, § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd Osiedla zobowiązany jest zwołać i odbyć Ogólne Zebranie Mieszkańców na pisemny wniosek 
Burmistrza, Rady Gminy, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu 
Mieszkańców w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku”;

4) W Rozdziale 4, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Osiedlową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Osiedlu w liczbie 3 osób tj. 
Przewodniczący, zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Osiedla oraz jedna osoba 
wskazana przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek 
organizacyjnych”.

5) W Rozdziale 4, § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Osiedlowej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego 
zastępca”.

3. W załączniku Nr 3 „Grunwaldzka”, do Uchwały Nr L.688.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Zarządu Osiedla (i innych organów) trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, 
a pełnienie przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Zarządu Osiedla, przy czym 5-
letnią kadencję Zarządu Osiedla stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której zmiana 
weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz w roku”;

3) W Rozdziale 3, § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd Osiedla zobowiązany jest zwołać i odbyć Ogólne Zebranie Mieszkańców na pisemny wniosek 
Burmistrza, Rady Gminy, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu 
Mieszkańców w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku”;

4) W Rozdziale 4, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
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publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Osiedlową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Osiedlu w liczbie 3 osób tj. 
Przewodniczący, zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Osiedla oraz jedna osoba 
wskazana przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek 
organizacyjnych”.

5) W Rozdziale 4, § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Osiedlowej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego 
zastępca”.

4. W załączniku Nr 4 „Zazamcze” do Uchwały Nr L.688.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Zarządu Osiedla (i innych organów) trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, 
a pełnienie przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Zarządu Osiedla, przy czym 5-
letnią kadencję Zarządu Osiedla stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której zmiana 
weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz w roku”;

3) W Rozdziale 3, § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd Osiedla zobowiązany jest zwołać i odbyć Ogólne Zebranie Mieszkańców na pisemny wniosek 
Burmistrza, Rady Gminy, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu 
Mieszkańców w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku”;

4) W Rozdziale 4, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Osiedlową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Osiedlu w liczbie 3 osób tj. 
Przewodniczący, zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Osiedla oraz jedna osoba 
wskazana przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek 
organizacyjnych”.

5) W Rozdziale 4, § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Osiedlowej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego 
zastępca”.

5. W załączniku Nr 5 „Kościuszki do Uchwały Nr L.688.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli wprowadza się następujące zmiany:

1) W Rozdziale 2, § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Kadencja Zarządu Osiedla (i innych organów) trwa pięć lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy, 
a pełnienie przez jego członków obowiązku ustaje z chwilą wyboru nowego Zarządu Osiedla, przy czym 5-
letnią kadencję Zarządu Osiedla stosuje się do kadencji następujących po kadencji w czasie której zmiana 
weszła w życie”;

2) W Rozdziale 3, § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez Zarząd Osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz w roku”;

3) W Rozdziale 3, § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd Osiedla zobowiązany jest zwołać i odbyć Ogólne Zebranie Mieszkańców na pisemny wniosek 
Burmistrza, Rady Gminy, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu 
Mieszkańców w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku”;

4) W Rozdziale 4, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2) otrzymuje brzmienie:

1) Gminną Komisję Wyborczą w liczbie 4 osób, w tym 2 osoby spośród mieszkańców gminy i 2 osoby spośród 
pracowników Urzędu. Kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej wyłania się w drodze 
publicznego losowania, które przeprowadzone zostanie przez osobę lub zespół osób upoważnionych przez 
Burmistrza, w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2) Osiedlową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Osiedlu w liczbie 3 osób tj. 
Przewodniczący, zastępca i członek, w skład której wchodzą przedstawiciele danego Osiedla oraz jedna osoba 
wskazana przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek 
organizacyjnych”.

5) W Rozdziale 4, § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być 
obecnych co najmniej 2 członków Osiedlowej Komisji Wyborczej, w tym przewodniczący lub jego 
zastępca”.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna

Jerzy Majka
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