UCHWAŁA NR XIII/56/2015
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Świerzawa

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust.2, pkt 1 oraz art. 48 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) Rada
Miasta i Gminy Świerzawa, po przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami, uchwala statut
Samorządu Mieszkańców Miasta Świerzawa w brzmieniu:
STATUT SAMORZADU MIESZKAŃCÓW MIASTA ŚWIERZAWA
Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Miasto Świerzawa stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Świerzawa dla wykonywania jej
zadań i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.

2. Mieszkańcy Świerzawy tworzą w granicach obszaru miasta Świerzawa wspólnotę
samorządową, zwaną Samorządem Mieszkańców Miasta Świerzawa.
3. Pełnoprawnymi uczestnikami Samorządu Mieszkańców Miasta Świerzawa są jego stali
mieszkańcy, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Miasto Świerzawa swym zasięgiem obejmuje obszar 176ha zaznaczony na mapie,
stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu.
§2

Samorząd Mieszkańców Miasta Świerzawa działa na podstawie przepisów prawa, a w
szczególności:
1) (uchylono - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego)
2) Statutu Miasta i Gminy Świerzawa;
3) niniejszego Statutu.

§3

Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:
1) Gmina – Miasto i Gmina Świerzawa;

2) Statut Gminy – Statut Miasta i Gminy Świerzawa;
3) Rada Gminy – Rada Miasta i Gminy Świerzawa;

4) Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa;
5) Urząd – Urząd Miasta i Gminy Świerzawa;

6) Samorząd Mieszkańców – Samorząd Mieszkańców Miasta Świerzawa;

7) Przewodniczący – Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta Świerzawa;
8) Rada Mieszkańców – Rada Samorządu Mieszkańców Miasta Świerzawa;

9) Ogólne Zebranie – Ogólne Zebranie Samorządu Mieszkańców Miasta Świerzawa.
10) Miasto – Miasto Świerzawa.

Rozdział II.
ZAKRES DZIAŁANIA SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW
§4

1. Podstawowym celem utworzenia i działania Samorządu Mieszkańców jest zapewnienie
mieszkańcom Miasta udziału w realizacji zadań Gminy, z uwzględnieniem potrzeb
mieszkańców Miasta.
2. Samorząd Mieszkańców uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:
a) inicjowanie działań organów Gminy;

b) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich
wniosków dotyczących Miasta;
c) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy;
d) zgłaszanie wniosków do organów Gminy;

e) opiniowanie ważnych z punktu widzenia lokalnej społeczności projektów rozstrzygnięć
organów Gminy.
§5

1. Do zakresu działań Samorządu Mieszkańców należą wszystkie sprawy publiczne Miasta
niezastrzeżone ustawami i statutem Gminy na rzecz innych organów, a w szczególności:
1) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

2) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych Miasta lub jego części,
których załatwienie wykracza poza możliwości Samorządu Mieszkańców;
3) współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej;

4) organizowanie przez mieszkańców Miasta wspólnych prac społecznie użytecznych na
rzecz lokalnej społeczności;
5) (uchylono - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego)

2. Na wniosek Ogólnego Zebrania Rada Gminy, w drodze uchwały, może powierzyć
Samorządowi Mieszkańców zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego,
położonego na terenie Miasta.
Rozdział III.
ORGANY MIASTA I ZAKRESY ICH KOMPETENCJI
§6

1. Organami Samorządu Mieszkańców są: Ogólne Zebranie oraz Przewodniczący.
2. Organem pomocniczym jest Rada Mieszkańców.

3. Po upływie kadencji Rady Gminy organy Samorządu Mieszkańców działają do dnia
wyborów nowego Przewodniczącego i Rady Mieszkańców. Wybory zarządzane są najpóźniej
w terminie 6 miesięcy od upływu kadencji Rady Gminy.
§7

1. Ogólne Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do Samorządu
Mieszkańców.

2. Do wyłącznych kompetencji Ogólnego Zebrania należy:

a) wyrażenie stanowiska Samorządu Mieszkańców w sprawach określonych przepisami
prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpią organy Gminy;

b) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia,
podziału i znoszenia jednostki pomocniczej;
c) wyrażanie opinii w sprawie lokalizacji na terenie Miasta inwestycji, zwłaszcza uciążliwych
dla środowiska;

d) podejmowanie uchwał o użytkowaniu lub innych prawach rzeczowych i majątkowych
w zakresie dotychczas wykonywanych praw Samorząd Mieszkańców wobec mienia
gminnego;
e) uchwalanie programów działania, w tym planów dotyczących celów i zakresów wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania (Miasta);
f) (uchylono - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego)

3. Uchwały, opinie i protokoły obrad Ogólnego Zebrania Przewodniczący przekazuje
Burmistrzowi w terminie do 7 dni od dnia odbycia Ogólnego Zebrania. Burmistrz
w zależności od charakteru spraw, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do
rozpatrzenia Radzie Gminy. O sposobie załatwiania uchwał i wniosków Ogólnego Zebrania
informuje się pisemnie Przewodniczącego w terminie do 30 dni od dnia ich wpływu do
Urzędu.
4. Burmistrz może zawiesić wykonanie uchwały Ogólnego Zebrania, jeżeli uchwała ta jest
sprzeczna z obowiązującym prawem.
§8

1. Przewodniczący wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania oraz inne zadania, określone
przepisami prawa.
2. Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należy:

a) przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania;
b) zwoływanie Ogólnych Zebrań;

c) zwoływanie posiedzeń Rady Mieszkańców;

d) zgłaszanie - w uzgodnieniu z Radą Mieszkańców - do budżetu Gminy propozycji realizacji
zadań na terenie Miasta;

e) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie warunków życia
w Mieście;
f) reprezentowanie Samorządu Mieszkańców wobec Rady Gminy i Burmistrza;
g) uczestniczenie w okresowych naradach organizowanych przez Burmistrza;

h) wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej, wynikających
z ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
i) pełnienie roli osoby zaufania publicznego;

j) zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy organami i jednostkami
organizacyjnymi Gminy a mieszkańcami w sprawach publicznych dotyczących Samorządu
Mieszkańców /tablice ogłoszeń, informacja ustna, okólniki, itp./;

k) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym, które zostało
przekazane Samorządowi Mieszkańców;
l) przekazanie następcy rejestru spraw załatwionych i będących w toku realizacji.

3. Przewodniczącemu może przysługiwać dieta w wysokości i na zasadach określonych przez
Radę Gminy.
4. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący korzysta
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
1. Przy wykonywaniu
Mieszkańców.

swoich

§9
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2. Rada Mieszkańców liczy 7 członków.

3. Zebrania Rady Mieszkańców zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
Członka Rady Mieszkańców.
4. Posiedzeniom Rady Mieszkańców przewodniczy Przewodniczący.
§ 10

Do zadań i kompetencji Rady Mieszkańców należy:
1) wspomaganie działalności Przewodniczącego;

2) zbieranie wniosków i wystąpień mieszkańców w sprawach Miasta;

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla mieszkańców Miasta;

4) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.
Rozdział IV.
ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA OGÓLNYCH ZEBRAŃ
§ 11

1. Prawo do udziału w Ogólnym Zebraniu przysługuje mieszkańcom Miasta posiadającym
czynne prawo wyborcze.
2. Ogólne Zebranie zwołuje Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek Rady Mieszkańców;

3) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców
Miasta;
4) na pisemny wniosek Burmistrza lub radnego Rady Gminy.

3. Jeżeli Przewodniczący nie zwołuje Ogólnego Zebrania w przypadkach o których mowa
w pkt. od 2 do 4, zebranie zwołuje Burmistrz.

4. Ogólne Zebrania zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy
do roku.

5. Termin i miejsce Ogólnego Zebrania podaje się do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób nie później niż 7 dni
przed datą zebrania. W przypadku braku wymaganej ilości mieszkańców (10%) wyznacza się
drugi termin zebrania, po upływie 15 minut od godziny ustalonej dla pierwszego terminu.
§ 12

1. Obradom zebrania przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Członek
Rady Mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 11. ust. 3., gdzie osobę prowadzącą
zebranie wyznacza Burmistrz.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podjęte na zebraniu podpisuje
przewodniczący zebrania i protokolant. Dokumenty z zebrania, łącznie z listą obecności,
Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi, w terminie 7 dni od daty zebrania.
3. Podejmowanie uchwał i innych rozstrzygnięć odbywa się w drodze głosowania jawnego,
zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „ZA” i „PRZECIW”
decydujący głos należy do Przewodniczącego Zebrania.
Rozdział V.
TRYB WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO I RADY MIESZKAŃCÓW
§ 13

1. Wybór Przewodniczącego i członków Rady Mieszkańców odbywa się w drodze wyborów
tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych
mieszkańców Miasta uprawnionych do głosowania.

2. Wybory Przewodniczącego i członków Rady Mieszkańców odbywają się w terminie nie
późniejszym niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów samorządowych przez
właściwy organ wyborczy.
3. Wybory zarządza Burmistrz na dzień ustawowo wolny od pracy i ogłasza o tym na
tablicach ogłoszeń na terenie Miasta, w Urzędzie oraz na witrynie internetowej Urzędu
www.bip.swierzawa.pl najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.
§ 14

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Przewodniczącego oraz członków Rady
Mieszkańców ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
oraz stale zamieszkuje na obszarze Miasta, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

3. Czynne prawo wyborcze ma również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem
polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na
obszarze Miasta, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Czynnego prawa wyborczego nie ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem
polskim pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego
jest obywatelem.

5. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, oraz obywatel Unii
Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, o którym mowa w ust. 3, wpisany do
prowadzonego w Gminie rejestru wyborców, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

6. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) na Przewodniczącego oraz członka Rady
Mieszkańców przysługuje osobie mającej prawo wybierania Przewodniczącego oraz
członków Rady Mieszkańców.
7. Nie ma prawa wybieralności osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu
stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
8. Spis wyborców sporządza Burmistrz na podstawie rejestru wyborców, określonego
w ust. 5 i udostępnia mieszkańcom Miasta do wglądu w Urzędzie na 2 tygodnie przed datą
wyborów. Reklamacje w sprawie spisów wyborców rozpatruje Burmistrz.
§ 15

1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz, spośród wyborców, o których mowa w § 14
ust. 5 powołuje, określając ich regulaminy pracy:
1) Miejsko-Gminną Komisję Wyborczą, wyznaczając
Przewodniczącego i trzech członków Komisji;

Przewodniczącego,

2) Miejską Komisję Wyborczą spośród osób zgłoszonych przez
Przewodniczącego lub kandydatów na członka Rady Mieszkańców.

Zastępcę

kandydatów

na

2. Kandydat lub pełnomocnik kandydata może zgłosić do komisji tylko jedną osobę.

3. Miejska Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i trzech
członków Komisji.

4. Przewodniczący Miejskiej Komisji oraz Zastępca Przewodniczącego wybierani są na
pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji.
5. Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji zwołuje Burmistrz. W przypadku zgłoszenia
więcej niż pięciu kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej, Burmistrz zarządza publiczne
losowanie składu Komisji.

6. Członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na
Przewodniczącego oraz członka Rady Mieszkańców, a także jej wstępni, zstępni,
małżonkowie oraz rodzeństwo.
7. W przypadku braku wymaganej liczby zgłoszeń, Burmistrz wskazuje członków Miejskiej
Komisji w celu uzupełnienia jej składu spośród mieszkańców Miasta.
§ 16

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego przysługuje:
1) grupie co najmniej 20 wyborców;

2) Ogólnemu Zebraniu, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 20 wyborców. Zgłoszenie
następuje w drodze uchwały Ogólnego Zebrania;
3) stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym, posiadającym osobowość prawną,
działającym na terenie Miasta - kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji
upoważniony do reprezentowania jej na zewnątrz.

2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Mieszkańców przysługuje:
1) grupie co najmniej 15 wyborców;

2) Ogólnemu Zebraniu, o ile w Zebraniu uczestniczy co najmniej 15 wyborców. Zgłoszenie
następuje w drodze uchwały Ogólnego Zebrania;
3) stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym, posiadającym osobowość prawną,
działającym na terenie Miasta - kandydatów zgłasza organ stowarzyszenia lub organizacji
upoważniony do reprezentowania jej na zewnątrz.

3. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Miejsko-Gminnej Komisji
Wyborczej przynajmniej na 21 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne
oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
4. Kandydować można jednocześnie do obydwu organów Miasta.

5. Listę kandydatów, sporządzoną przez Miejsko-Gminną Komisję Wyborczą, umieszcza się
na stronie www.bip.swierzawa.pl, wywiesza się na tablicy w Urzędzie oraz na tablicach w
Mieście, przynajmniej na 7 dni przed datą wyborów.
§ 17

1. Miejsko-Gminna Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania w porządku
alfabetycznym. Karty do głosowania powinny być opieczętowane pieczęcią Urzędu.

2. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie
głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów. Zabrania się prowadzenia wszelkich form
agitacji wyborczej w dniu wyborów.

3. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w dzień wyborów bez przerwy w godzinach
od 10.00 do 18.00.

4. Przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza sprawdza czy urna wyborcza jest pusta,
zakleja i opieczętowuje urnę.
5. W czasie głosowania w lokalu wyborczym winni być nieprzerwanie co najmniej dwaj
członkowie komisji.

6. Głosowanie na Przewodniczącego odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy
nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos i taki głos jest uznawany za ważny.
7. W przypadku jednego kandydata na Przewodniczącego na karcie do głosowania wyborca
głosuje umieszczając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „ZA” lub umieszczając znak
„X” w kratce oznaczonej słowem „PRZECIW”, umieszczonych przy nazwisku kandydata taki głos jest uznawany za ważny.

8. Głosowanie na członków Rady Mieszkańców odbywa się poprzez postawienie znaków „X”
przy nazwiskach kandydatów. Liczba postawionych znaków „X” może być równa lub
mniejsza od liczby określonej w § 9 ust. 2. Takie głosy są uznawane za ważne. Dopisków na
karcie do głosowania nie bierze się pod uwagę.
§ 18

1. Za osobę wybraną na Przewodniczącego uważa się tą, która uzyskała największą liczbę
głosów ważnie oddanych.
2. W przypadku równej liczby głosów losowanie przeprowadza Miejsko-Gminna Komisja
Wyborcza.

3. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na Przewodniczącego,
kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów. W przypadku nie uzyskania przez kandydata na Przewodniczącego
wymaganej liczby głosów o których mowa w ust. 3, Burmistrz zarządza ponowne wybory w
trybie i na zasadach określonych niniejszym Statutem.
4. Za wybranych członków Rady Mieszkańców uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali
największą kolejno liczbę ważnych głosów. W przypadku równej liczby głosów losowanie
przeprowadza Miejsko-Gminna Komisja Wyborcza.

5. Jeżeli w wyborach do Rady Mieszkańców zarejestrowana liczba kandydatów jest równa
liczbie określonej w § 9 ust. 2. lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za
wybranych Miejsko-Gminna Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów,
o czym niezwłocznie zawiadamia wyborców w formie obwieszczenia.

6. Wybory Rady Mieszkańców są ważne, jeżeli wybrano lub uznano za wybranych w trybie
ust. 5 członków Rady Mieszkańców w liczbie stanowiącej co najmniej połowę liczby
określonej w § 9 ust. 2.
7. W przypadku wyboru tego samego kandydata jednocześnie na Przewodniczącego oraz
członka Rady Mieszkańców, kandydat obejmuje funkcję Przewodniczącego i jednocześnie
traci funkcję członka Rady Mieszkańców. W takiej sytuacji, za wybranego na członka Rady
Mieszkańców uważa się kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę
głosów.
§ 19

1. Po zakończeniu głosowania komisja podlicza głosy i sporządza protokół z wyborów
wyszczególniając w nim liczbę:
1) osób uprawnionych do głosowania,
2) głosów ważnych,

3) głosów nieważnych,

4) głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

5) ewentualne uwagi mężów zaufania i członków komisji.

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy jego sporządzeniu.

3. Protokół wyborów Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej niezwłocznie przekazuje
Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej, która ogłasza wyniki wyborów.
§ 20

1. Przewodniczący i Rada Mieszkańców lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani
przed upływem kadencji przez Referendum Miejskie, zwane dalej „referendum”, na wniosek
co najmniej 10% mieszkańców Miasta uprawnionych do głosowania zwanych „inicjatorem
referendum” jeżeli:
1) nie wykonują swoich obowiązków przez okres co najmniej trzech miesięcy;
2) naruszyli postanowienia statutu i uchwał Ogólnego Zebrania;

3) dopuścili się czynu karalnego w rozumieniu prawa o charakterze przestępstwa umyślnego.

2. Wniosek o przeprowadzenie referendum składa się do Burmistrza. Wniosek zawiera
uzasadnienie obejmujące przyczyny odwołania określone w ust. 1.

3. Jeżeli wniosek spełnia wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, Burmistrz zarządza
przeprowadzenie referendum na dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w okresie
między 30 a 40 dniem od dnia złożenia wniosku przez inicjatora referendum, zawiadamiając
jednocześnie mieszkańców Miasta o zgłoszonym wniosku i jego uzasadnieniu poprzez
zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Miasta oraz witrynie www.bip.swierzawa.pl.
4. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią Urzędu,
pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania dotyczące odwołania
Przewodniczącego lub Rady Mieszkańców.

5. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania w odniesieniu do poszczególnego
pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź.

6. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej
pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów, przy udziale w referendum co
najmniej 20% uprawnionych do głosowania.

7. Ogłoszenie wyników referendum, rozstrzygającego o odwołaniu Przewodniczącego lub
Rady Mieszkańców przed upływem kadencji oznacza zakończenie działalności odwołanego
organu.

8. Do przeprowadzenia referendum, w sprawach nieuregulowanych w ust. 1-7 stosuje się
odpowiednio przepisy § 13 do § 19.
§ 21

1. W przypadku śmierci, odwołania lub pisemnej rezygnacji Przewodniczącego, Burmistrz
zarządza wybory nowego Przewodniczącego w terminie do trzech miesięcy od dnia ustąpienia
lub odwołania.

2. W przypadku odwołania Rady Mieszkańców lub zmniejszenia się jej składu o ponad
połowę na skutek śmierci, odwołania lub pisemnej rezygnacji jej członków, Burmistrz
zarządza wybory nowej Rady Mieszkańców w terminie do trzech miesięcy od dnia ustąpienia
lub odwołania.

3. Nie zarządza się nowych wyborów, określonych w ust. 1, jeżeli ich data przypadałaby
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji. Nie zarządza się nowych wyborów,
określonych w ust.2., jeżeli ich data przypadałaby w okresie 12 miesięcy przed zakończeniem
kadencji.
4. Kadencja osób wybranych w wyborach uzupełniających, określonych w ust. 1 i 2 upływa
z dniem upływu kadencji, w trakcie której zarządzono wybory uzupełniające.

5. Przewodniczący i członkowie Rady Mieszkańców pełnią dotychczasowe funkcje do czasu
objęcia obowiązków przez nowo wybranego Przewodniczącego oraz nowo wybraną Radę
Mieszkańców.
Rozdział VI.

MIENIE MIASTA
§ 22

Samorząd Mieszkańców może korzystać z mienia komunalnego przekazanego do jego
dyspozycji.

§ 23

1. Zakres korzystania z przekazanego mienia komunalnego obejmuje korzystanie z jego
składników w ramach zwykłego zarządu.
2. Do czynności zwykłego zarządu w szczególności należy:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatowaniem mienia;

2) utrzymanie przekazanego mienia w stanie co najmniej nie pogorszonym w ramach
jego przeznaczenia;
3. Rada Gminy oraz Burmistrz mają prawo kontroli mienia komunalnego przekazanego
Samorządowi Mieszkańców w zarząd.
Rozdział VII.

GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA
§ 24

Samorząd Mieszkańców prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
Rozdział VIII.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ MIASTA
§ 25

Nadzór nad działalnością Samorządu Mieszkańców sprawowany jest na podstawie kryteriów
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 26

1. Organami nadzoru nad działalnością Samorządu Mieszkańców są: Rada Gminy oraz
Burmistrz.

2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Przewodniczącego lub upoważnionego członka
Rady Mieszkańców.

3. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień
dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej Gminy oraz dostępu do urządzeń
i mienia pozostającego we władaniu Miasta.
§ 27

1. Organem właściwym do rozpatrywania skarg na Przewodniczącego jest Rada Gminy.
2. (uchylono - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego)
Rozdział IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28

(uchylono - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego)

§ 29

1. Samorząd Mieszkańców ma prawo używać pieczęci o następującym brzmieniu:

1) Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta Świerzawa (imię i nazwisko).

2. Pieczęć zabezpiecza i przechowuje Przewodniczący.
§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Statutu
Miasta i Gminy Świerzawa.
§ 31

Traci moc Uchwała Nr XXXI/197/2005 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 20 maja
2005r. w sprawie uchwalenia statutu dla jednostki pomocniczej o nazwie „Miasto Świerzawa”
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005r. Nr 125, poz.2579) ze zmianami: Uchwała Nr XXXIII/213/2005
Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 sierpnia 2005r.w sprawie zmian w statucie
jednostki pomocniczej o nazwie „Miasto Świerzawa” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005r. Nr 198,
poz.3354).
§ 32

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa.
§ 33

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
(-) PAWEŁ KISOWSKI

Załącznik do Uchwały Nr XIII/56/2015
Rady Miasta i Gminy Świerzawa
z dnia 26 listopada 2015r.

