
UCHWAŁA NR IV.13.2015
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 - tekst jednolity z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 – tekst jednolity 
z późn zm.2)) uchwala się statut Dzielnicy Nowe Miasto.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dzielnica Nowe Miasto („Dzielnica”) jest jednostką pomocniczą Miasta Zielona Góra.

2. Terytorium Dzielnicy stanowi obszar 22.045 ha. Granice Dzielnicy są określone na mapie 
stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu Dzielnicy Nowe Miasto („statutu”).

§ 2. 1. Dzielnica jako jednostka pomocnicza Miasta Zielona Góra nie posiada osobowości prawnej.

2. Działalność Dzielnicy jest prowadzona w ramach osobowości prawnej Miasta Zielona Góra na 
podstawie upoważnień określonych w niniejszym statucie.

§ 3. Podstawowym celem Dzielnicy jest pomoc organom Miasta Zielona Góra w realizacji zadań 
wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i Statutu Miasta, związanych 
z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy.

§ 4. W ramach Dzielnicy mogą funkcjonować jednostki pomocnicze niższego rzędu - sołectwa - 
utworzone przez Radę Miasta Zielona Góra na podstawie odrębnych przepisów – z zastrzeżeniem 
§ 157.

§ 5. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o:

1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra;

2) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Zielona Góra;

3) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta;

4) organach Dzielnicy – należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy;

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy;

6) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Dzielnicy;

7) radnych – należy przez to rozumieć radnych Dzielnicy;

8) biurze dzielnicy – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną urzędu miasta właściwą do 
spraw Dzielnicy.

§ 6. Siedzibą Biura Dzielnicy, Rady Dzielnicy oraz Zarządu Dzielnicy jest Miasto Zielona Góra.

Rozdział 2.
Ordynacja wyborcza

Zasady ogólne

§ 7. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru radnych Rady oraz warunki ważności tych 
wyborów („ordynacja”).

§ 8. 1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. W wyborach, o których mowa w § 7, głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz. Wyborca 
na jednego kandydata, może oddać tylko jeden głos.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 
379 i 1072.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.



Prawa wyborcze

§ 9. Prawo wybierania do Rady (czynne prawo wyborcze) ma każdy mieszkaniec Zielonej Góry, 
który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania Rady.

§ 10. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 11. Wybranym w skład Rady może być każdy (bierne prawo wyborcze), komu przysługuje prawo 
wybierania do Rady z zastrzeżeniem § 42 ust. 1.

Zarządzenie wyborów

§ 12. Kadencja Rady Dzielnicy trwa 4 lata z zastrzeżeniem przypadków określonych § 86 ust. 1 i 
2, § 87 ust. 1 oraz § 88 ust. 4 i jest zbieżna z kadencją Rady Miasta.

§ 13. 1. Wybory do Rady zarządza Rada Miasta w drodze uchwały, wyznaczając datę wyborów 
oraz godziny głosowania.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa dni, w których upływają terminy przewidziane 
w ordynacji (kalendarz wyborczy). Uchwałę ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej 
w 50 dniu przed dniem wyborów.

§ 14. 1. Najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów Miejski Komisarz Wyborczy ustala w formie 
zarządzenia liczbę wybieranych radnych, odpowiednio do zasad określonych w ustawie o 
samorządzie gminnym i podaje do publicznej wiadomości.

2. Ustalenie liczby radnych dla Rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych 
na obszarze działania Rady, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, 
w którym wybory mają być przeprowadzone.

§ 15. Prezydent przed terminem określonym w § 14 ust. 1 ustala:

1) preliminarz kosztów przeprowadzenia wyborów do Rady;

2) zasady doboru członków komisji wyborczych, o których mowa w § 16 pkt 3 i 4.

Organy wyborcze

§ 16. Dla przeprowadzenia wyborów powołuje się:

1) Miejskiego Komisarza Wyborczego;

2) Komisję Odwoławczą;

3) dzielnicową komisję wyborczą;

4) obwodowe komisje wyborcze;

§ 17. 1. Miejskiego Komisarza Wyborczego powołuje Rada Miasta zarządzając wybory na wniosek 
Prezydenta Miasta.

2. Miejski Komisarz Wyborczy nie może kandydować na radnego ani być mężem zaufania.

3. Obsługę organizacyjno - administracyjną Miejskiego Komisarza Wyborczego zapewnia Biuro 
Wyborcze. Biuro jest powoływane przez Prezydenta Miasta w ramach środków określonych zgodnie 
z § 15 pkt 1.

§ 18. 1. Do zadań Miejskiego Komisarza Wyborczego należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego (w tym przez komisje wyborcze);

2) ustalanie liczby wybieranych radnych dzielnicy;

3) tworzenie okręgów wyborczych na wniosek Prezydenta zaopiniowanego przez Radę;

4) tworzenie obwodów głosowania;

5) powoływanie składu dzielnicowej i obwodowych komisji wyborczych w oparciu o zasady ustalone 
zgodnie § 15 pkt 2;



6) rozpatrywanie skarg na działalność dzielnicowej komisji wyborczej;

7) ustalanie zbiorczych wyników wyborów do Rady oraz podawanie ich do publicznej wiadomości;

8) zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości;

9) przekazanie Radzie Miasta informacji o przebiegu i wynikach wyborów;

10) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami ordynacji.

2. Miejski Komisarz Wyborczy wydaje zarządzenia i postanowienia w zakresie swoich uprawnień 
określonych ordynacją.

3. Miejski Komisarz Wyborczy w formie postanowień, uchyla uchwały i postanowienia dzielnicowej 
komisji wyborczej podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodne z Wytycznymi i przekazuje sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. Ostateczne rozstrzygnięcie należy do Miejskiego Komisarza Wyborczego.

§ 19. 1. Miejski Komisarz Wyborczy wydaje Wytyczne wiążące komisje wyborcze, określające 
szczegółowo tryb pracy komisji wyborczych.

2. Miejski Komisarz Wyborczy ustala wzory:

1) pieczęci komisji wyborczych;

2) zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych;

3) protokołów rejestracji kandydatów na radnych;

4) wykazów osób popierających kandydatów;

5) oświadczeń składanych przez członków komisji wyborczych;

6) oświadczeń składanych przez kandydatów na radnych;

7) zaświadczeń dla mężów zaufania;

8) kart do głosowania;

9) protokołów głosowania i protokołów ustalania wyników wyborów;

10) zaświadczeń o wyborze.

§ 20. 1. Komisję Odwoławczą powołuje Rada Miasta zarządzając wybory, na wniosek Prezydenta 
Miasta.

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzą: przewodniczący i 2 członków.

3. Członek Komisji nie może kandydować na radnego ani być mężem zaufania.

4. Obsługę organizacyjno - administracyjną Komisji Odwoławczej zapewnia Biuro Wyborcze.

5. Komisja Odwoławcza działa kolegialnie rozstrzygając wszystkie sprawy należące do jej 
właściwości w formie uchwał.

6. Uchwały Komisji Odwoławczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy składu Komisji.

§ 21. 1. Do zadań Komisji Odwoławczej należy rozpatrywanie:

1) skarg dotyczących spisu wyborców;

2) skarg na postanowienia i Wytyczne Miejskiego Komisarza Wyborczego;

3) protestów wniesionych przez wyborców przeciwko ważności wyborów.

2. Komisja Odwoławcza w sprawach skarg wydaje postanowienia, a w sprawach protestów 
orzeczenia.

§ 22. 1. W skład dzielnicowej komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący, jego zastępca 
i członkowie w liczbie 3.



2. Dzielnicową komisję wyborczą, jej przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz członków 
powołuje Miejski Komisarz Wyborczy w oparciu o zasady ustalone zgodnie z § 15 pkt 2, najpóźniej 
w 40 dniu przed dniem wyborów.

§ 23. 1. Do zadań dzielnicowej komisji wyborczej należy:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego przez obwodowe 
komisje wyborcze i udzielanie im w miarę potrzeb wyjaśnień;

2) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;

3) rejestrowanie kandydatów;

4) wydawanie zaświadczeń mężom zaufania;

5) ustalanie wyników wyborów do Rady i podawanie ich do wiadomości publicznej;

6) przekazywanie protokołów ustalenia wyników wyborów wraz z załącznikami Miejskiemu 
Komisarzowi Wyborczemu;

7) wydawanie zaświadczeń o wyborze;

8) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ordynacji.

2. Dzielnicowa komisja wyborcza podejmuje uchwały i postanowienia w zakresie swoich 
uprawnień określonych ordynacją.

3. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
komisji.

§ 24. 1. W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący, jego zastępca
i 3 członków.

2. Obwodowe komisje wyborcze, ich przewodniczących, zastępców, sekretarzy oraz członków 
powołuje Miejski Komisarz Wyborczy w oparciu o zasady ustalone zgodnie z § 15 pkt 2, najpóźniej 
w 17 dniu przed dniem wyborów.

§ 25. 1. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy :

1) podawanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i danych o kandydatach 
przez rozplakatowanie na obszarze obwodu do głosowania obwieszczeń przekazanych przez 
Miejskiego Komisarza Wyborczego oraz powiadamianie mieszkańców o siedzibie właściwej 
obwodowej komisji wyborczej;

2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;

3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie 
głosowania;

4) ustalanie wyników głosowania w obwodzie i podawanie ich do wiadomości publicznej oraz 
przekazanie protokołów głosowania do dzielnicowej komisji wyborczej;

5) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ordynacji.

2. Obwodowe komisje wyborcze podejmują uchwały i postanowienia w zakresie swoich uprawnień 
określonych ordynacją.

3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
Komisji .

§ 26. 1. W skład komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy zamieszkali na obszarze Miasta, co 
do których nie zaistniały przesłanki wskazane w § 10 ordynacji.

2. Osoba wchodząca w skład komisji nie może być mężem zaufania osoby kandydującej do Rady, 
dla potwierdzenia tego składa oświadczenie.

3. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo w komisji od chwili 
zarejestrowania zgłoszenia jej kandydatury na radnego Rady. Tracą również członkostwo w komisjach 
osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: zstępnymi, wstępnymi, 
małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych.



4. W przypadku utraty członkostwa z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 Miejski Komisarz Wyborczy 
niezwłocznie powołuje nowego członka komisji.

5. Wzór zgłoszenia wraz z oświadczeniem określa Miejski Komisarz Wyborczy.

6. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

7. Osobom wchodzącym w skład Komisji Odwoławczej oraz komisji wyborczych przysługują diety 
na zasadach określonych przez Prezydenta Miasta w preliminarzu kosztów wyborów.

8. Wysokość diety Miejskiego Komisarza Wyborczego określa Prezydent Miasta w preliminarzu 
kosztów wyborów.

§ 27. Prezydent zapewnia komisjom wyborczym lokale, środki techniczne i organizacyjne 
niezbędne dla przeprowadzenia wyborów.

§ 28. 1. Dzielnicową i obwodowe komisje wyborcze rozwiązuje organ, który je powołał, 
po zakończeniu ich działalności.

2. Pełnomocnictwa Miejskiego Komisarza Wyborczego wygasają po rozwiązaniu komisji 
wyborczych.

Okręgi wyborcze

§ 29. 1. Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkałych w części obszaru działania Rady.

2. Przy ustalaniu okręgów wyborczych należy uwzględniać więzi społeczne wynikające z tradycji 
oraz uwarunkowania przestrzenne, ekonomiczne, a także interesy miejscowej wspólnoty obywateli 
zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu.

§ 30. W okręgu wyborczym wybiera się jednego radnego.

§ 31. Przy tworzeniu okręgów wyborczych dla wyboru danej Rady należy przestrzegać jednakowej 
normy przedstawicielstwa wynikającej z podzielenia liczby mieszkańców Dzielnicy przez ustaloną dla 
tej Rady liczbę wybieranych radnych.

§ 32. 1. Podział Dzielnicy na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych mogą 
być dokonywane najpóźniej na 50 dni przed dniem wyborów, jeżeli konieczność taka wynika ze 
zmiany w podziale terytorialnym gminy, zmiany liczby mieszkańców Dzielnicy lub z innych istotnych 
przyczyn.

2. Miejski Komisarz Wyborczy ustala, po konsultacji z Radą granice i numery okręgów. Jeżeli 
Rada Dzielnicy nie przedstawi najpóźniej na 50 dni przed dniem wyborów swojej opinii, to wówczas 
decyzje w sprawie granic i numerów okręgów podejmuje się bez konsultacji.

3. Zarządzenie Miejskiego Komisarza Wyborczego ustalające okręgi wyborcze podaje się do 
wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na miejskich tablicach ogłoszeniowych, najpóźniej 
w 45 dniu przed dniem wyborów. W obwieszczeniach tych wymienia się również siedzibę dzielnicowej 
komisji wyborczej oraz terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów.

Obwody głosowania

§ 33. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące z reguły od 
500 do 3000 mieszkańców. Należy dążyć do zgodności tych obwodów z obwodami ustalonymi 
zgodnie z Kodeksem Wyborczym. Obwód głosowania może obejmować kilka okręgów wyborczych.

§ 34. 1. Miejski Komisarz Wyborczy tworzy obwody głosowania, ustalając ich granice i numery 
oraz wyznacza siedziby obwodowych komisji wyborczych.

2. Miejski Komisarz Wyborczy podaje do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na 
miejskich tablicach ogłoszeniowych wykaz obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych, najpóźniej 21 dni przez dniem wyborów.

Spis wyborców

§ 35. 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisywane są do spisu wyborców.

2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.

.



§ 36. 1. Prezydent sporządza najpóźniej na 14 dni przed dniem wyborów spisy wyborców na 
podstawie zaktualizowanego rejestru wyborców w Zielonej Górze, prowadzonego przez Urząd Miasta 
Zielona Góra („Urząd Miasta”) zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

2. Spisy wyborców sporządza się na podstawie ewidencji ludności według stanu na dzień 
sporządzania spisów.

3. W spisie wyborców wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

4. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. 
W przypadku obwodu głosowania utworzonego dla kilku okręgów wyborczych, spisy wyborców 
sporządza się odrębnie dla każdego okręgu wyborczego. Spis wyborców powinien być podpisany 
przez osobę odpowiedzialną za jego sporządzenie oraz opatrzony pieczęcią organu, który go 
sporządził.

§ 37. Wzór spisu wyborców oraz sposób jego sporządzania i aktualizowania jest zgodny z wzorem 
spisu wyborców określonym w Kodeksie Wyborczym.

§ 38. Prezydent Miasta powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu 
i czasie jego udostępnienia.

§ 39. 1. W okresie wyłożenia spisu wyborców do publicznego wglądu, każdy może wnieść do 
Prezydenta reklamację w sprawie nieprawidłowości spisu.

2. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

3. Reklamację rozpatruje się w ciągu 3 dni od dnia jej wniesienia.

4. W wyniku rozpatrzenia reklamacji organ, który sporządza spis wyborców:

1) uzupełnia lub prostuje spis, bądź

2) skreśla ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, doręczając jej decyzję wraz z uzasadnieniem, 
bądź

3) pozostawia reklamację bez uwzględnienia, doręczając reklamującemu decyzję wraz 
z uzasadnieniem.

§ 40. 1. Na decyzję, o której mowa w § 39 ust. 4 pkt 2 i 3, osoba zainteresowana może wnieść 
skargę do Komisji Odwoławczej. Do skargi należy dołączyć zaskarżoną decyzję.

2. Komisja rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od dnia jej wniesienia. Postanowienie Komisji doręcza 
się osobie, która wniosła skargę oraz organowi, który sporządził spis wyborców. Od postanowienia 
Komisji nie przysługują środki odwoławcze.

§ 41. Po jednym egzemplarzu spisu wyborców przekazuje się, najpóźniej na 1 dzień przed dniem 
wyborów, przewodniczącym właściwych obwodowych komisji wyborczych.

Zgłaszanie kandydatów

§ 42. 1. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

2. Kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego zgłasza się do dzielnicowej 
komisji wyborczej wraz z wykazem osób popierających, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów. 
Miejski Komisarz Wyborczy ustala godziny przyjmowania zgłoszeń.

3. Zgłaszając kandydata na radnego, należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód, numer 
ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania, wskazując jednocześnie okręg wyborczy, do którego 
następuje zgłoszenie kandydata.

4. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata 
o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności (biernego 
prawa wyborczego) do Rady. Wymienione oświadczenia kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem.



5. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 kandydat na radnego może wnieść o oznaczenie jego 
kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji 
popierającej kandydata (nie więcej jednak niż jedną nazwę lub jeden skrót nazwy składający się 
z nie więcej niż 40 znaków drukarskich). Fakt poparcia kandydatury powinien być potwierdzony 
pisemnie przez właściwy statutowo organ partii lub organizacji. Potwierdzenie składa się łącznie ze 
zgłoszeniem.

§ 43. 1. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być poparte podpisami co najmniej 
25 wyborców zamieszkałych na terenie dzielnicy.

2. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na radnego, obok podpisu, wpisuje czytelnie swoje 
imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL.

3. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia 
nie jest skuteczne.

4. Na każdej karcie wykazu osób popierających kandydata umieszcza się nazwisko kandydata 
zgłaszanego w okręgu wyborczym.

5. Miejski Komisarz Wyborczy, określa wzór wykazu osób popierających kandydatów oraz 
oświadczeń składanych przez kandydatów.

§ 44. 1. Właściwa dzielnicowa komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów, wyznaczając 
termin posiedzenia rejestracyjnego. Na posiedzeniu komisja rejestruje we wskazanym okręgu 
wyborczym kandydaturę zgłoszoną zgodnie z przepisami ordynacji, sporządzając protokół rejestracji 
zgłoszenia i zawiadamia o tym zgłaszających.

2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć, komisja uchwala 
nieważność zgłoszenia, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających.

3. Jeżeli zgłoszenie wykazuje inne wady, komisja wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich 
usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte, komisja stwierdza 
nieważność zgłoszenia kandydata.

4. Uchwałę stwierdzającą nieważność zgłoszenia kandydata zgłaszający mogą zaskarżyć w ciągu 
2 dni do Miejskiego Komisarza Wyborczego. Postanowienie podjęte w wyniku rozpatrzenia skargi jest 
ostateczne.

§ 45. 1. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłaszania kandydatów w danym okręgu wyborczym 
nie zgłoszono co najmniej 2 kandydatów, właściwa dzielnicowa komisja wyborcza wzywa wyborców 
do zgłoszenia dodatkowych kandydatów. W takim wypadku termin zgłaszania i rejestrowania 
kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni.

2. W przypadku niezgłoszenia w danym okręgu wyborczym co najmniej 1 kandydata po terminie 
o którym mowa w ust. 1, właściwa dzielnicowa komisja wyborcza postanowi o nie przeprowadzeniu 
wyborów w tym okręgu, zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Miejskiego Komisarza Wyborczego 
i wyborców.

3. Jeżeli wskutek okoliczności wymienionych w ust. 2 wybory zostaną odwołane w więcej niż 1/4 
okręgów w danej Dzielnicy, to wybory w całej Dzielnicy nie zostaną przeprowadzone.

4. Rada Miasta uchwala przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady w ciągu najbliższych 
3 miesięcy z zastosowaniem przepisów ordynacji. Kadencja tej Rady jest zgodna z kadencją Rady 
Miasta.

§ 46. 1. Po zarejestrowaniu kandydatur, dzielnicowa komisja wyborcza ustala w porządku 
alfabetycznym rejestr kandydatów dla każdego okręgu wyborczego.

2. Po otrzymaniu z dzielnicowej komisji wyborczej rejestru kandydatów Miejski Komisarz 
Wyborczy zleca wydrukowanie w terminie 3 dni obwieszczeń zawierających dane o kandydatach wraz 
z ewentualnymi oznaczeniami, o których mowa w § 42 ust. 4 oraz zawierające dane o tym, w których 
okręgach będą przeprowadzone głosowania.

3. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 2, powinny być rozesłane w dostatecznej ilości do 
obwodowych komisji wyborczych oraz rozplakatowane w danym okręgu wyborczym najpóźniej 
w 15 dniu przed dniem wyborów.



4. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 2, wywieszane są na miejskich tablicach 
ogłoszeniowych, w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych.

§ 47. 1. Właściwa dzielnicowa komisja wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata na 
radnego, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał pisemnie zgodę na kandydowanie.

2. O skreśleniu nazwiska kandydata komisja zawiadamia wyborców poprzez informację w lokalu 
wyborczym.

3. W przypadku gdy skreślenie nazwiska kandydata spowoduje, że liczba kandydatów będzie 
mniejsza od 2, właściwa dzielnicowa komisja wyborcza postanowi o nie przeprowadzaniu wyborów 
w okręgu, zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Miejskiego Komisarza Wyborczego i wyborców.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie przepis § 48.

Obsadzenie mandatów bez głosowania

§ 48. 1. Jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowany jest tylko 1 kandydat, po uwzględnieniu 
przepisu § 45 ust. 1, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego dzielnicowa 
komisja wyborcza uznaje zarejestrowanego kandydata.

2. Dzielnicowa komisja wyborcza sporządza w 2 egzemplarzach protokół z obsadzenia mandatu 
radnego w okręgu wyborczym bez głosowania, z czego 1 egzemplarz przekazuje Miejskiemu 
Komisarzowi Wyborczemu.

3. Miejski Komisarz Wyborczy po dokonaniu sprawdzenia prawidłowości sporządzenia protokołu 
niezwłocznie zawiadamia wyborców danego okręgu wyborczego o przyczynach obsadzenia mandatu 
bez głosowania, w formie obwieszczenia.

Mężowie zaufania

§ 49. 1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania uprawnionego do 
reprezentowania go wobec komisji wyborczych i Miejskiego Komisarza Wyborczego.

2. Kandydat na radnego do danej rady nie może pełnić funkcji męża zaufania.

3. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w szczególności w czasie głosowania, przy 
obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników wyborów przez obwodową i dzielnicową komisję wyborczą.

4. Przewodniczący dzielnicowej komisji wyborczej wydaje mężowi zaufania zaświadczenie 
uprawniające do reprezentowania interesów kandydata, na pisemny wniosek kandydata, najpóźniej 
w dniu poprzedzającym dzień wyborów, w godzinach wyznaczonych przez Miejskiego Komisarza 
Wyborczego.

Kampania wyborcza

§ 50. 1. W dniu głosowania prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów jest zakazane.

2. Wszelkie formy agitacji w lokalu wyborczym są zabronione.

Karty do głosowania

§ 51. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona 
kandydatów na radnych zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym wraz z ewentualnymi 
oznaczeniami kandydatów w sposób określony w § 42 ust. 5.

§ 52. Na karcie do głosowania powinna być zamieszczona zwięzła informacja o sposobie 
głosowania.

§ 53. Wydrukowanie kart do głosowania odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, zarządza 
Miejski Komisarz Wyborczy, ustalając ich wzór.

§ 54. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkości i rodzaj 
czcionek powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów i oznaczeń umieszczonych na karcie.



§ 55. Jeżeli po wydrukowaniu kart do głosowania dzielnicowa komisja wyborcza skreśli z listy 
kandydatów nazwisko kandydata z przyczyn, o których mowa w § 47 ust. 1, nazwisko kandydata 
pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania. Informacje o skreśleniu oraz o warunkach 
decydujących o ważności głosu oddanego na takiej karcie, komisja wyborcza podaje do publicznej 
wiadomości w formie obwieszczenia i zapewnia jego rozplakatowanie w lokalu wyborczym w dniu 
wyborów.

§ 56. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Przebieg głosowania

§ 57. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej zwanym dalej lokalem 
wyborczym, bez przerwy, w godzinach ustalonych zgodnie z § 13 ust. 1.

2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, 
czy na miejscu znajdują się spisy wyborców, czy jest potrzebna ilość kart do głosowania oraz czy 
w lokalu wyborczym znajdują się w dostatecznej ilości pomieszczenia zapewniające tajność 
głosowania, po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji.

3. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

§ 58. 1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni 
być obecni: przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch 
członków komisji.

2. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników głosowania w lokalu mogą być 
obecni mężowie zaufania.

§ 59. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie 
głosowania oraz nad zapewnieniem tajności oraz ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego 
przez osoby zakłócające porządek i spokój.

§ 60. 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej 
dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość wyborcy.

2. Komisja sprawdza, czy dana osoba jest objęta spisem wyborców.

3. Wyborca niewpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu 
i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego 
obwodu głosowania, a Urząd Miasta potwierdzi, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców 
w mieście.

4. Wyborca objęty spisem lub dopisany do spisu zgodnie z ust. 3 otrzymuje od komisji kartę do 
głosowania. Wydając wyborcy kartę do głosowania, komisja stawia znak przy jego nazwisku w spisie 
wyborców.

5. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu do tego 
przeznaczonej. W przypadku odmowy, członek komisji odnotowuje ten fakt w rubryce.

6. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone jej własną pieczęcią.

§ 61. 1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność 
głosowania znajdującego się w lokalu wyborczym.

2. Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „x” w kratce obok jego nazwiska.

3. Następnie wyborca w obecności komisji wrzuca do urny kartę do głosowania.

§ 62. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowaniu z pomocy innych osób 
nie będących członkami komisji wyborczej ani mężami zaufania.

§ 63. 1. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie jest przejściowo uniemożliwione, 
przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępca może je przerwać, przedłużyć albo 
odroczyć do dnia następnego.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 powinno być podane niezwłocznie do wiadomości 
publicznej i przekazane dzielnicowej komisji wyborczej, a za jej pośrednictwem Miejskiemu 
Komisarzowi Wyborczemu.



3. W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej 
i przekazuje ją wraz ze spisem wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, który 
odpowiada za jej przechowanie. Pieczęć komisji oddaje się w takim przypadku na przechowanie 
zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. W miarę możliwości komisja ustala również 
liczbę kart nie wykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie 
przewodniczącemu komisji. Przed ponownym podjęciem głosowania komisja stwierdza protokolarnie, 
czy pieczęcie na urnie i pakiecie z kartami nie zostały naruszone.

§ 64. 1. O godzinie ustalonej zgodnie z § 13 ust.1 przewodniczący komisji zarządza zamknięcie 
lokalu wyborczego. Od tej chwili mogą głosować wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed jego 
zamknięciem.

2. Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania, jeżeli 
wszyscy wyborcy objęci spisem wyborców wzięli udział w głosowaniu.

Ustalenie wyników głosowania

§ 65. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza liczy głosy i na tej 
podstawie ustala wyniki głosowania w okręgu.

2. Miejski Komisarz Wyborczy może określić warunki oraz sposób korzystania przez obwodowe 
komisje wyborcze z techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie.

§ 66. 1. Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do 
głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

2. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza 
w zapieczętowanym pakiecie.

3. Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy 
znajdujące się w niej karty do głosowania.

4. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę 
przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.

5. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych 
kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

§ 67. 1. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono więcej niż jeden 
znak „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów lub nie postawiono znaku „x” w kratce obok nazwiska 
żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli znak „x” postawiono w kratce wyłącznie przy 
nazwisku kandydata w sytuacji określonej w § 47 ust. 1.

2. Nieważne są również karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nie opatrzone 
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

3. Wszelkie skreślenia, dopiski poczynione na karcie do głosowania poza kratkami 
przeznaczonymi do wskazania wyboru oraz znaki inne niż „x” w kratkach na karcie nie będą brane pod 
uwagę przez komisję wyborczą.

§ 68. 1. Po ustaleniu liczby głosów ważnych, obwodowa komisja wyborcza przystępuje do 
obliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

2. W przypadku, gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy, ustalenie 
liczby oddanych głosów, jak też głosów oddanych na poszczególnych kandydatów następuje 
oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego.

§ 69. 1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania.

2. W protokole należy wymienić liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania;

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania;

3) oddanych kart do głosowania;

4) kart nieważnych;

5) kart ważnych;



6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;

7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzymanych i nie wykorzystanych kart do głosowania.

4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia podjęte 
postanowienie, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

5. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne 
przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

6. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem 
konkretnych zarzutów.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym że 
nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.

8. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje do publicznej 
wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu łatwo dostępnym 
dla wyborców jednego z egzemplarzy protokołów głosowania w obwodzie.

§ 70. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje niezwłocznie 
w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz (każdego) protokołu głosowania wraz z wyjaśnieniami 
komisji do zgłoszonych zarzutów, o których mowa w § 69 ust. 6 i 7, do dzielnicowej komisji wyborczej.

2. Po dokonaniu czynności wymienionej w ust. 1 przewodniczący komisji wyborczej przekazuje 
w depozyt do Urzędu Miasta dokumenty z głosowania, spisy wyborców, trzeci egzemplarz protokołów 
głosowania i pieczęć.

3. Tryb przekazywania i przyjmowania materiałów, o których mowa w ust. 2, ustala Miejski 
Komisarz Wyborczy.

Ustalanie wyników wyborów

§ 71. 1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych dzielnicowa 
komisja wyborcza ustala wyniki wyborów w okręgach wyborczych Dzielnicy.

2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni mężowie zaufania reprezentujący 
kandydatów.

§ 72. 1. Za wybranego w danym okręgu wyborczym uważa się tego kandydata, który otrzymał 
największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało kilku kandydatów, 
o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego dzielnicowej 
komisji wyborczej, w obecności członków komisji i mężów zaufania. Przebieg losowania opisuje się 
w protokole wyników wyborów.

§ 73. 1. Po ustaleniu wyników wyborów dzielnicowa komisja wyborcza sporządza w trzech 
egzemplarzach protokół wyników wyborów zawierający odrębne dla każdego okręgu wyborczego 
liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania;

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania;

3) oddanych kart do głosowania;

4) kart nieważnych;

5) kart ważnych;

6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;

7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

2. Na podstawie zestawień, o których mowa w ust. 1, dzielnicowa komisja wyborcza ustala wyniki 
wyborów radnych w okręgach wyborczych, wypisując nazwiska i imiona wybranych radnych.

3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład dzielnicowej komisji wyborczej obecne 
przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.



4. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu wyników wyborów uwag 
z wymienieniem konkretnych zarzutów.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do członków dzielnicowej komisji wyborczej, z tym że 
nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.

§ 74. 1. Protokół o którym mowa w § 73 ust. 1 wraz z wyjaśnieniami komisji do zgłoszonych 
zarzutów, o których mowa w § 73 ust. 4 i 5 oraz protokołami obwodowych komisji wyborczych, 
przewodniczący dzielnicowej komisji wyborczej przekazuje niezwłocznie Miejskiemu Komisarzowi 
Wyborczemu, który dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników 
wyborów w okręgach wyborczych.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania lub wyników wyborów, 
Miejski Komisarz Wyborczy zarządza ponowne ustalenie tych wyników.

§ 75. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołów wyników wyborów, dzielnicowa komisja wyborcza 
podaje je do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w swojej siedzibie w miejscu łatwo 
dostępnym dla wyborców jednego z egzemplarzy protokołu wyników wyborów do Rady Dzielnicy.

§ 76. Na podstawie protokołu wyniku wyborów przewodniczący dzielnicowej komisji wyborczej 
wydaje radnym zaświadczenie o wyborze, na pierwszym posiedzeniu Rady Dzielnicy.

§ 77. 1. Trzeci egzemplarz protokołu wyników wyborów wraz z pozostałymi dokumentami 
z wyborów i pieczęcią, dzielnicowa komisja wyborcza przekazuje w depozyt do Urzędu Miasta.

2. Tryb przekazywania i przyjmowania dokumentów, o których mowa w ust. 1, ustala Miejski 
Komisarz Wyborczy.

Ogłoszenie wyników wyborów

§ 78. 1. Po otrzymaniu od dzielnicowej komisji wyborczej protokołów wyników wyborów, Miejski 
Komisarz Wyborczy podaje je do wiadomości publicznej w postaci obwieszczenia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać zbiorcze informacje o wynikach 
wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych Dzielnicy według wzoru określonego przez 
Miejskiego Komisarza Wyborczego.

3. Obwieszczenie podaje się do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na miejskich 
tablicach ogłoszeniowych oraz za pośrednictwem prasy.

4. Miejski Komisarz Wyborczy występuje do Prezydenta Miasta o ogłoszenie obwieszczeń 
o wynikach wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty.

Protesty wyborcze, ważność wyborów

§ 79. 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów, wyborca może wnieść protest przeciwko ważności 
wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów ordynacji, a naruszenie to mogło wywrzeć 
istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenia.

2. Protest może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie 
wyborców w jednym z okręgów głosowania na obszarze danego obwodu wyborczego.

3. Pisemny protest składa się do Komisji Odwoławczej, za pośrednictwem Miejskiego Komisarza 
Wyborczego, w Biurze Wyborczym.

4. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, 
na których je opiera.

5. Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udokumentowania zarzutów, Miejski Komisarz 
Wyborczy może w ciągu 7 dni od złożenia protestu, wezwać osobę wnoszącą do uzupełnienia 
dokumentacji, wyznaczając na to termin nie krótszy niż 3 dni.

6. Miejski Komisarz Wyborczy przekazuje prawidłowo udokumentowany protest wraz z własnym 
wyjaśnieniem Komisji Odwoławczej, w terminie 30 dni od dnia wyborów.

§ 80. W razie wniesienia protestu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy, do osoby wybranej stosuje się 
przepisy o obowiązkach i prawach radnych.



§ 81. 1. Protest, o którym mowa w § 79 ust. 1, Komisja Odwoławcza rozpatruje na posiedzeniach 
jawnych z udziałem Miejskiego Komisarza Wyborczego oraz w miarę potrzeby przewodniczącego 
właściwej komisji wyborczej, w terminie 30 dni od dnia przekazania protestu przez Miejskiego 
Komisarza Wyborczego.

2. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji Odwoławczej powiadamia się zainteresowanego 
wyborcę, który podał czytelnie imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. W przypadku podpisania 
protestu przez kilka osób, zawiadamia się osobę wymienioną w pierwszej kolejności.

3. Komisja Odwoławcza pozostawia bez dalszego biegu:

1) protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną w myśl § 79 ust. 2;

2) protest dotyczący sprawy, co do której na podstawie przepisów Ordynacji przewiduje się 
możliwość wniesienia skargi lub odwołania do właściwego organu wyborczego przed dniem 
głosowania.

4. Komisja Odwoławcza rozpatrując protest orzeka, czy w wyborach w danym okręgu 
dopuszczono się naruszenia przepisów ordynacji, które wywarło istotny wpływ na wyniki głosowania 
lub ich ustalenia.

5. Komisja Odwoławcza orzekając o naruszeniu przepisów, o którym mowa w ust. 4, wnioskuje do 
Rady Miasta Zielona Góra o unieważnienie i zarządzenie wyborów ponownych w danym okręgu 
wyborczym, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze.

6. Na orzeczenie Komisji Odwoławczej nie przysługuje środek zaskarżenia.

§ 82. 1. Rada Miasta na podstawie złożonego przez Komisję Odwoławczą wniosku stwierdza 
nieważność wyborów we wskazanym okręgu wyborczym, zarządzając przeprowadzenie ponownych 
wyborów.

2. Rada Miasta Zielona Góra określa termin ponownych wyborów oraz zgodnie z wnioskiem 
Komisji Odwoławczej, w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie 
wyborcze, ustalając kalendarz wyborczy.

§ 83. 1. Ponowne wybory przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Ordynacji. 
Kalendarz wyborczy może przewidywać krótsze terminy.

2. Wybory ponowne, o których mowa w § 83 ust. 1, przeprowadzają te same komisje wyborcze na 
podstawie tych samych spisów wyborczych chyba, że podstawą unieważnienia były zarzuty 
odnoszące się do komisji lub spisów. W tych wypadkach należy niezwłocznie powołać nowe komisje 
lub sporządzić nowe spisy.

3. W ponownych wyborach, o których mowa w § 83 ust. 1, stosuje się zasadę określoną w § 45.

Wygaśnięcie mandatu radnego.

§ 84. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

1) śmierci,

2) odmowy złożenia ślubowania,

3) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

4) braku prawa wybieralności w dniu wyborów bądź jego utraty w czasie kadencji,

5) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

6) unieważnienia wyborów w okręgu wyborczym, w którym radny uzyskał mandat,

7) łączenia mandatu radnego z wykonywaniem funkcji:

a) posła,

b) senatora,

c) wójta, burmistrza, prezydenta,

d) radnego miasta albo sejmiku województwa,

e) członka zarządu województwa albo powiatu,



f) kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej Miasta Zielona Góra;

8) jednoczesnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Zielona Góra,

2. Wygaśnięcie mandatów radnych następuje również w przypadku rozwiązania Rady, stosownie 
do postanowień § 87 ust. 1 oraz § 88 ust. 1 i 2.

3. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 – 5 ma obowiązek 
stwierdzić Rada w drodze uchwały, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji.

4. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt 2 - 6 mandat radnego oraz pełnione w Radzie funkcje 
wygasają w dniu stwierdzenia przez Radę wygaśnięcia mandatu lub unieważnienia przez Radę Miasta 
wyborów w okręgu wyborczym.

5. Jeżeli radny przed dniem wyborów:

1) wykonywał funkcję, o której mowa w § 84 ust. 1 pkt 7 - jest obowiązany do zrzeczenia się funkcji 
w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania;

2) był zatrudniony w Urzędzie Miasta - jest obowiązany złożyć wniosek o urlop bezpłatny -
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

6. Jeżeli radny nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5, Rada stwierdza wygaśnięcie 
mandatu radnego w formie uchwały w ciągu miesiąca od upływu określonych tam terminów.

7. Nie traci mandatu radny, który w trakcie kadencji zmienił miejsce zamieszkania lub 
zameldowania, o ile zmiana ta nastąpiła w granicach Miasta.

§ 85. Rada Dzielnicy po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej 
sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności, co potwierdza pisemnym oświadczeniem.

Wybory uzupełniające

§ 86. 1. W przypadku niewybrania ustawowego składu danej Rady, Rada Miasta uchwala 
przeprowadzenie wyborów uzupełniających w tych okręgach, w których nie zostali wybrani radni 
Dzielnicy, w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu i braku kandydata, o którym mowa w § 85, Rada Miasta 
może uchwalić przeprowadzenie wyborów uzupełniających w danym okręgu, w ciągu 3 miesięcy od 
dnia stwierdzenia przez Radę wygaśnięcia mandatu.

3. Wybory, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się z zastosowaniem przepisów 
§ 83 ust. 1 i 3.

4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed upływem kadencji 
Rady.

5. Kadencja radnych wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji 
Rady Miasta Zielona Góra.

Wybory przedterminowe

§ 87. 1. Jeżeli w toku kadencji Rady nastąpi podział Dzielnicy lub jej połączenie, wówczas 
dotychczasowa Rada z mocy prawa zostaje rozwiązana i przeprowadza się nowe wybory do Rady. 
Kadencja nowej Rady jest zgodna z kadencją Rady Miasta.

2. Jeżeli w toku kadencji Rad uchwalona zostanie korekta granic Dzielnicy, w wyniku której ulegnie 
zmianie ustawowy skład Rady Dzielnicy, wówczas korekta wchodzi w życie z dniem zakończenia 
kadencji Rady.

3. Nowe wybory, o których mowa w ust. 1, zarządza Rada Miasta z zastosowaniem przepisów 
§ 83 ust. 1 i 3.

§ 88. 1. Rada Miasta może rozwiązać Radę w przypadku powtarzającego się naruszania przez nią 
prawa.

2. W przypadku obniżenia się liczebności Rady poniżej połowy ustawowego składu, Rada Miasta 
rozwiązuje Radę.



3. Rada Miasta rozwiązując Radę w trybie ust. 1 i 2, jednocześnie na wniosek Prezydenta Miasta 
wyznacza osobę, która do czasu wyboru nowej Rady pełni funkcję organów Dzielnicy.

4. Rada Miasta uchwali przeprowadzenie wyborów w Rady, w przypadku, gdy Rada została 
rozwiązana na skutek okoliczności opisanych w ust. 1 i 2 w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania 
Rady. Kadencja tej Rady jest zgodna z kadencją Rady Miasta.

5. Wybory, o których mowa w ust. 4, zarządza Rada Miasta z zastosowaniem przepisu 
§ 83 ust. 1 i 3.

6. Wyborów, o których mowa § 87 ust. 1 oraz § 88 ust. 4, nie przeprowadza się w okresie 
6 miesięcy przed upływem kadencji Rady.

Przepisy końcowe

§ 89. Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu miasta, z tym że nie dotyczy to 
kosztów związanych z prowadzoną przez kandydatów kampanią wyborczą.

§ 90. 1. Wykładni przepisów ordynacji od chwili zarządzenia przez Radę Miasta wyborów, 
dokonuje na bieżąco Miejski Komisarz Wyborczy w formie postanowień.

2. W przypadkach spornych, na postanowienia i Wytyczne Miejskiego Komisarza Wyborczego 
dotyczące czynności wyborczych wynikających z kalendarza wyborczego, przysługuje złożenie skargi 
do Komisji Odwoławczej, w terminie do czwartego dnia przed dniem głosowania.

3. Rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej, wydane w ciągu 2 dni, jest ostateczne i nie przysługuje 
na nie środek zaskarżenia.

Rozdział 3.
Organizacja i zadania organów Dzielnicy

§ 91. Zadania i kompetencje Dzielnicy realizowane są przez:

1) Radę Dzielnicy liczącą 15 radnych;

2) Zarząd Dzielnicy.

§ 92. Organy Dzielnicy wykonują przekazane jej zadania i kompetencje zgodnie z właściwymi 
w tych sprawach uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta.

Rada Dzielnicy

§ 93. Rada jest organem uchwałodawczym Dzielnicy.

§ 94. Do właściwości Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie:

a) projektu Statutu Miasta, niniejszego statutu oraz ich zmian,

b) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej Dzielnicy, 
z zastrzeżeniem, iż opinia Rady jest wiążąca dla Rady Miasta;

c) projektów programów rozwoju Miasta oraz wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta, 
w części dotyczącej Dzielnicy,

d) projektów zmian w podziale Miasta na dzielnice, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,

e) wykonania budżetu Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,

f) zakresu działania Dzielnicy, zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz 
zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez 
Dzielnicę,

g) kształtu, zmiany okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta i wyborów Rady;

h) innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;

2) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu i pozostałych członków Zarządu;

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;

4) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady;



5) tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady oraz powoływanie i ich członków;

6) występowanie do Rady Miasta z wnioskami o przekazanie Dzielnicy zadań i kompetencji 
z zakresu właściwości Miasta;

7) zajmowanie stanowisk, wyrażanie opinii oraz zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla 
Dzielnicy;

8) występowanie z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Miasta.

§ 95. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie o treści zgodnej 
z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 96. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub może być utworzony przez co najmniej 3 radnych.

3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

§ 97. 1 . Przewodniczący klubu zgłasza Przewodniczącemu Rady skład osobowy klubu.

2. Kluby radnych mogą posiadać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

3. Klub może zajmować stanowisko we wszystkich sprawach, stanowiących przedmiot obrad sesji 
Rady. Stanowisko klubu radnych przedstawia jego przedstawiciel.

4. Działalność klubu radnych nie może być finansowana z budżetu Miasta. Kluby radnych mogą 
jednak występować do Przewodniczącego Zarządu o nieodpłatne udostępnienie im pomieszczeń 
w celu odbywania spotkań i dyżurów.

§ 98. 1. Rada na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady i 1-2 Wiceprzewodniczących 
Rady, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, 
w głosowaniu tajnym.

2. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady oraz prowadzi jej obrady. Do wykonywania tych 
zadań może on wyznaczyć Wiceprzewodniczącego Rady.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i niewyznaczenia przez Przewodniczącego 
Rady Wiceprzewodniczącego Rady do pełnienia jego obowiązków, obowiązki te wykonuje najstarszy 
wiekiem Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku braku Wiceprzewodniczącego Rady – najstarszy 
wiekiem radny obecny na sesji.

§ 99. 1. Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady następuje na wniosek 
co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust. 1. Wniosek o odwołanie 
Przewodniczącego Rady i jego Wiceprzewodniczących jest rozpatrywany na następnej sesji po tej, na 
której zgłoszono wniosek.

2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, Rada 
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia 
złożenia rezygnacji.

3. Niepodjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji Przewodniczącego Rady lub 
Wiceprzewodniczącego Rady w ciągu 1 miesiąca od dnia jej złożenia jest równoznaczne z jej 
przyjęciem przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała 
w tej sprawie.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjęcia rezygnacji albo odwołania 
Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady, jeżeli Rada nie dokonała wyboru 
Przewodniczącego Rady na tej samej sesji.

§ 100. 1. Przewodniczący Rady w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady i przewodniczy jej obradom;

2) sprawuje pieczę nad sprawnym przebiegiem obrad oraz przestrzeganiem porządku obrad;

3) podpisuje uchwały i stanowiska Rady oraz protokoły z jej obrad;

4) opracowuje projekt planu pracy Rady;

5) ustala porządek obrad Rady przed każdą sesją, z zastrzeżeniem § 109 i 111, po zasięgnięciu 
opinii Wiceprzewodniczących Rady i przewodniczących klubów;



6) nadaje bieg projektom uchwał i stanowisk;

7) przyjmuje i analizuje oświadczenia majątkowe radnych.

2. W celu realizacji swoich zadań Przewodniczący Rady może zwołać spotkanie 
Wiceprzewodniczących Rady, przewodniczących klubów radnych lub przewodniczących komisji Rady.

§ 101. 1 . Rada obraduje na sesjach.

2. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady 
wyznaczony przez Przewodniczącego Rady albo Wiceprzewodniczący Rady lub radny działający 
w trybie § 98.

3. Pierwszą sesję Rady zwołuje Prezydent w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników 
wyborów zgodnie z § 78.

§ 102. 1. Pierwszą sesję Rady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy 
wiekiem radny, obecny na sesji.

2. Rada Dzielnicy obraduje na sesji wyłącznie nad sprawami ujętymi w porządku obrad.

3. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 radnych, klubu 
radnych lub komisji Rady, zarządzić przerwę w obradach. W wypadku przerwy skutkującej 
kontynuowaniem obrad w innym dniu niż dzień zarządzenia przerwy, § 103 stosuje się odpowiednio.

§ 103. 1. Rozpoczęcie obrad może nastąpić wyłącznie w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady (kworum). Podstawą sprawdzenia kworum są podpisy radnych na liście 
obecności.

2. Uchwały, stanowiska i wnioski formalne Rada podejmuje w obecności co najmniej połowy jej 
ustawowego składu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba, że inne przepisy lub 
Statut stanowią inaczej.

§ 104. 1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący obrad może zarządzić 
sprawdzenie kworum. Sprawdzenie kworum następuje poprzez zliczenie radnych obecnych w danym 
momencie na sali obrad.

2. W przypadku, gdy w trakcie ustalania wyników głosowania lub w trybie § 103 ust. 1 zostanie 
stwierdzony brak kworum, przewodniczący obrad wzywa radnych do powrotu na salę. Jeżeli, mimo 
wezwania, uzyskanie kworum nie będzie możliwe, przewodniczący obrad zarządza sporządzenie 
nowej listy obecności i złożenie przez radnych obecnych na sali obrad podpisów, które stanowić będą 
podstawę do potwierdzenia obecności radnego na posiedzeniu.

§ 105. 1. Jeżeli lista, o której mowa w § 104, potwierdzi brak kworum, przewodniczący
obrad przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

2. Przewodniczący obrad może powołać z grona radnych sekretarzy obrad i powierzyć im: 
prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłaszanych wniosków, obliczanie i ustalanie wyników 
głosowania jawnego oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 106. 1. Dokumenty formalne, związane z przedmiotem obrad sesji Rady, a w szczególności: 
porządek obrad, projekty uchwał i stanowisk wnoszonych na sesję oraz opinie do nich, zwane są 
„drukami”.

2.  Każdy druk opatruje się kolejnym numerem i datą.

3. Za nadanie kolejnego numeru druku odpowiada biuro dzielnicy.

§ 107. 1. Przewodniczący Rady Dzielnicy może zwołać sesję uroczystą Rady Dzielnicy.

2. Do sesji uroczystej nie stosuje się § 103.

3. Na sesji uroczystej nie podejmuje się uchwał.

§ 108. 1. Sesje Rady zwołuje w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, według 
ustalanego przez siebie półrocznego terminarza, Przewodniczący Rady.

2. O sesji powiadamia Przewodniczący najpóźniej 7 dni przed terminem obrad, zawiadomieniem 
zawierającym dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad oraz porządek obrad z projektami uchwał 
i innymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji:



1) radnych;

2) członków Zarządu;

3) Przewodniczącego Rady Miasta;

4) Prezydenta.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zawiadamia się również mieszkańców Dzielnicy, 
w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Dzielnicy.

§ 109. 1. Na wniosek Prezydenta, Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, 
Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia 
złożenia tego wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać porządek obrad sesji wraz 
z projektami uchwał.

2. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji w trybie ust. 1 nie stosuje się terminu określonego w ust. 1. 
Zawiadomienie takie powinno zostać dokonane niezwłocznie.

3. Jeżeli wnioskodawcami zwołania sesji są radni, wyznaczają oni spośród siebie przedstawiciela 
upoważnionego do reprezentowania ich w sprawach dotyczących tej sesji.

§ 110. 1. Dla ważności zwołania sesji niezbędne jest, by termin, o którym mowa w § 109, był 
zachowany wobec radnych i członków Zarządu.

2. W razie niezwołania przez Przewodniczącego Rady sesji w terminie określonym w ust. 1, sesję 
może zwołać Prezydent. W takim przypadku Prezydent zawiadamia o sesji oraz w porozumieniu 
z Wiceprzewodniczącymi Rady ustala porządek obrad. § 111 stosuje się odpowiednio.

§ 111. 1. Porządek obrad sesji ustala Przewodniczący Rady Dzielnicy.

2. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji;

2) rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i przyjęcie uchwał (stanowisk);

3) interpelacje i zapytania radnych.

§ 112. 1. Rada, na wniosek radnego lub Zarządu, może wprowadzić zmiany w porządku obrad 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

2. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie § 109 dodatkowo wymagana jest zgoda 
wnioskodawcy zwołania takiej sesji.

3.  Na wniosek Zarządu, Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad 
najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej na 7 dni przed dniem 
rozpoczęcia sesji.

§ 113. Rada Dzielnicy wyraża swoją wolę w formie:

1) uchwał – gdy wola Rady rodzi skutki prawne;

2) stanowisk – gdy wola Rady nie rodzi skutków prawnych;

3) ustaleń – w sprawach procedowania na sesji.

§ 114. 1. Prawo inicjatywy uchwałodawczej i zgłaszania projektów stanowisk przysługuje:

1) Radzie Miasta;

2) Prezydentowi;

3) Zarządowi;

4) Przewodniczącemu Rady;

5) klubowi radnych;

6) komisji Rady;

7) grupie co najmniej 3 radnych;

8) grupie co najmniej 1,5% osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, na zasadach i w 
trybie określonych przez Radę Miasta;



9) organowi uchwałodawczemu jednostki pomocniczej niższego rzędu w Dzielnicy.

§ 115. 1. Wnosząc projekt wnioskodawca wskazuje swego przedstawiciela, upoważnionego do 
reprezentowania go w pracach nad tym projektem.

2. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł;

2) podstawę prawną;

3) przepisy merytoryczne;

4) termin wejścia w życie uchwały.

3. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, w którym powinny być zawarte:

1) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały;

2) przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym uchwałą;

3) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem;

4) skutki finansowe realizacji uchwały.

§ 116. 1. Projekt uchwały wnoszony na sesję wymaga opinii prawnej co do zgodności uchwały 
z prawem oraz opinii Skarbnika Miasta co do konsekwencji finansowych uchwały dla gospodarki 
finansowej Dzielnicy.

2. Projekt uchwały wnoszony na sesję wymaga również opinii właściwej merytorycznie komisji 
Rady. Jeżeli projekt wymaga opinii więcej niż jednej komisji, Przewodniczący Rady, kierując projekt do 
komisji, określa komisję wiodącą.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może skierować projekt uchwały na 
sesję bez opinii właściwej merytorycznie komisji Rady.

§ 117. 1. Projekt stanowiska powinien być dostarczony do Rady najpóźniej na 7 dni przed 
terminem sesji, na której ma być rozpatrzony.

2. Do projektu stanowiska dołącza się jego uzasadnienie, zawierające wyjaśnienie potrzeby 
podjęcia stanowiska.

3. Wnioskodawca może wycofać projekt uchwały lub stanowiska najpóźniej na 7 dni przed 
terminem sesji, na której ma być rozpatrywany. Późniejsze wycofanie projektu jest możliwe jedynie 
w trybie określonym w statucie.

§ 118. 1. Dyskusję przeprowadza się oddzielnie nad każdym punktem porządku obrad. Rada 
może jednak podjąć ustalenie o przeprowadzeniu łącznej debaty nad więcej niż jednym punktem, jeśli 
przemawiają za tym względy merytoryczne.

2. W dyskusji nad danym punktem porządku obrad przewodniczący obrad udziela głosu 
w pierwszej kolejności przedstawicielom klubów, a następnie pozostałym radnym, według kolejności 
ich zgłoszeń. Poza kolejnością przewodniczący obrad udziela głosu Prezydentowi, członkom Zarządu, 
osobie upoważnionej przez Prezydenta lub członków Zarządu oraz wnioskodawcy projektu uchwały 
albo stanowiska.

§ 119. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.

2. Poza kolejnością zgłoszonych mówców przewodniczący obrad udziela głosu w trybie 
sprostowania. Wystąpienie w trybie sprostowania nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

3. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad, przewodniczący obrad przywołuje go do porządku. 
Po dwukrotnym przywołaniu do porządku, przewodniczący obrad może odebrać mówcy głos. 
Okoliczność tę odnotowuje się w protokole sesji.

§ 120. 1. Jeżeli mówca przekracza ustalony czas wystąpienia, przewodniczący obrad zwraca mu 
uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi, przewodniczący obrad odbiera mówcy głos. Okoliczność tę 
odnotowuje się w protokole sesji.

2. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad lub 
powagę sesji, przewodniczący obrad przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. 
Okoliczność tę odnotowuje się w protokole sesji.



3. Przewodniczący obrad nakazuje opuszczenie miejsca obrad osobie niebędącej radnym, która 
swoim zachowaniem zakłóca porządek lub w inny sposób uchybia powadze sesji.

4. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący obrad zamyka dyskusję.

5. Radny obecny na sesji w czasie rozpatrywania danego punktu porządku obrad może – 
w przypadku dotyczącego go: zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebrania mu głosu 
– złożyć treść swojego wystąpienia na piśmie do protokołu obrad, jednakże nie później niż w ciągu 
3 dni od zamknięcia sesji.

§ 121. 1. Każdy projekt uchwały jest czytany na sesji Rady.

2. Czytanie projektu uchwały obejmuje: przedstawienie projektu, opinię właściwej komisji Rady, 
dyskusję nad projektem, zgłaszanie propozycji poprawek oraz dyskusję nad propozycjami poprawek. 
Czytanie projektu kończy się przegłosowaniem zgłoszonych poprawek i całego projektu uchwały albo 
odesłaniem do ponownego rozpatrzenia przez właściwe komisje Rady.

3. W czasie czytania przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu przedstawicielowi 
wnioskodawcy projektu uchwały, celem przedstawienia projektu. W drugiej kolejności, celem 
przedstawienia opinii, przewodniczący obrad udziela głosu sprawozdawcy komisji wiodącej, 
a następnie sprawozdawcom pozostałych komisji Rady Dzielnicy opiniujących projekt.

§ 122. 1. Po wystąpieniach przedstawiciela wnioskodawcy projektu uchwały i sprawozdawców 
komisji Rady opiniujących projekt, przewodniczący obrad otwiera dyskusję, w której zgłaszać można 
na piśmie poprawki do projektu uchwały oraz wnioski dotyczące dalszego procedowania nad 
projektem uchwały. Dyskusję przeprowadza się zgodnie z ust. 3.

2. Sprawozdawca komisji wiodącej przed głosowaniem: przedstawia Radzie projekt uchwały, 
omawia zgłoszone poprawki, wyjaśniając skutki wynikające z ich uchwalenia oraz ewentualne 
powiązania i niezgodności istniejące między nimi.

3. W dyskusji można zgłosić wniosek o odrzucenie projektu uchwały bądź o ponowne skierowanie 
projektu uchwały do komisji wiodącej lub właściwej komisji Rady Dzielnicy opiniującej projekt. 
W przypadku ponownego skierowania do komisji ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili 
można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub 
porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania.

5. Do czytania projektu stanowiska § 121 stosuje się odpowiednio.

§ 123. 1. Radny wyraża swoją wolę w głosowaniu poprzez oddanie głosu: „za”, „przeciw” albo 
„wstrzymuję się”.

2. Porządek głosowania jest następujący:

1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały lub stanowiska;

2) odesłanie projektu uchwały lub stanowiska do komisji;

3) głosowanie poprawek, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie 
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; w przypadku przegłosowania poprawki 
wykluczającej inne poprawki, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie; w przypadku 
zgłoszenia do tego samego przepisu kilku poprawek, w pierwszej kolejności głosuje się poprawkę 
najdalej idącą;

4) głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały lub stanowiska.

§ 124. 1. Przewodniczący obrad ogłasza wyniki każdego głosowania jawnego, w tym głosowań 
imiennych, niezwłocznie po ustaleniu ich wyników. Wyniki wszystkich głosowań jawnych odnotowuje 
się w protokole sesji.

2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przy pomocy sekretarzy obrad. 
W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki lub za pomocą aparatury do głosowania. 
Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” albo „wstrzymuję się”.



3. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana na sesji z grona radnych komisja skrutacyjna. Radni 
głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady oraz datą i podpisem przewodniczącego komisji 
skrutacyjnej. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po 
ich ustaleniu. Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w protokole komisji skrutacyjnej i w protokole 
sesji.

§ 125. 1. W przypadku głosowań personalnych, gdy kandydat jest tylko jeden, na karcie do 
głosowania, obok imienia i nazwiska kandydata, umieszcza się wyrazy „za”, „przeciw” i „wstrzymuję 
się”.

2. Przy każdym z tych wyrazów umieszcza się kratkę. Radny głosuje poprzez postawienie znaku 
„X” w jednej z kratek.

3. Gdy kandydatów jest więcej niż jeden, na karcie do głosowania, obok wpisanych w porządku 
alfabetycznym nazwisk i imion kandydatów, umieszcza się kratki, po jednej kratce obok nazwiska 
każdego z kandydatów. Radny głosuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy nazwiskach 
kandydatów, których wybiera.

§ 126. 1. Na pisemny wniosek 1/3 ustawowego składu Rady, Rada przeprowadza głosowanie 
imienne. Głosowanie to odbywa się przez wywoływanie w kolejności alfabetycznej nazwisk radnych 
i odnotowywanie w protokole, czy radny oddał głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymuję się”.

2. Przy podejmowaniu przez Radę ustaleń odnoszących się do procedowania na sesji, głosowanie 
może być zastąpione wypowiedzianą przez przewodniczącego obrad formułą: „jeśli nie usłyszę głosu 
sprzeciwu, uznam, że Rada propozycję przyjęła”. Brak sprzeciwu uznaje się za podjęcie przez Radę 
ustalenia jednogłośnie.

§ 127. 1. Podjęte uchwały opatruje się kolejnym numerem i datą, a przyjęte stanowiska datą.

2. Podjęte uchwały i przyjęte stanowiska podpisuje Przewodniczący Rady. W przypadku 
nieobecności Przewodniczącego Rady na sesji, podpis składa przewodniczący obrad.

3. Uchwały Rady są zamieszczane w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

§ 128. 1. Podczas sesji mogą być zgłaszane wnioski formalne, które poddaje się pod głosowanie 
natychmiast po ich zgłoszeniu. Wniosek formalny może dotyczyć:

1) ograniczenia czasu wystąpień mówców;

2) zarządzenia przerwy w obradach;

3) przerwania sesji;

4) zamknięcia listy mówców;

5) zarządzenia głosowania imiennego;

6) stwierdzenia kworum;

7) głosowania bez dyskusji;

8) zamknięcia dyskusji;

9) reasumpcji głosowania.

2. W sprawie wniosku formalnego udziela się głosu poza listą mówców. Zabranie głosu w tej 
sprawie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

3. Przewodniczący obrad udziela głosu jednemu przeciwnikowi wniosku. Ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.

4. Wniosek o głosowanie bez dyskusji, o zamknięcie dyskusji oraz o zamknięcie listy mówców 
nie może dotyczyć:

1) uchwały o odwołaniu Przewodniczącego Rady bądź Wiceprzewodniczącego Rady;

2) uchwały o powołaniu i odwołaniu Przewodniczącego oraz członków Zarządu.

5. Wniosek o reasumpcję głosowania może być zgłoszony i głosowany wyłącznie na tym samym 
posiedzeniu, na którym przeprowadzone zostało głosowanie, którego dotyczył ten wniosek.



§ 129. 1. Radni mogą składać interpelacje i zapytania w sprawach dotyczących Dzielnicy
i jej mieszkańców.

2. Interpelacja dotyczy spraw istotnych i obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu 
i żądanie zajęcia stanowiska przez Zarząd.

§ 130. 1. Interpelacja powinna zawierać pytania dotyczące przedstawionego w niej stanu 
faktycznego.

2. Interpelację składa się na piśmie, na sesji Rady lub w okresie między sesjami.

3. Interpelacja złożona na sesji Rady może być również przedstawiona ustnie, w trakcie tej sesji.

§ 131. 1. W przypadku, gdy interpelacja została złożona w okresie między sesjami Rady, na 
wniosek radnego, który ją złożył, przewodniczący obrad przedstawia jej treść na najbliższym 
posiedzeniu Rady.

2. Interpelację kieruje się do Zarządu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. 
Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje interpelację Zarządowi.

3. Odpowiedzi na interpelację udziela się na piśmie, w ciągu 21 dni od dnia jej złożenia. Radny, 
który złożył interpelację, może uznać odpowiedź za niewystarczającą i zażądać jej uzupełnienia.

4. Do takiego żądania stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące interpelacji.

5. Odpowiedź na interpelację może być również przedstawiona na sesji.

§ 132. 1. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnej i składane jest ustnie na sesji.

2. Odpowiedzi na zapytanie udziela członek Zarządu bądź osoba wskazana przez Zarząd, ustnie 
na tej samej sesji lub, w razie konieczności przeprowadzenia analiz, pisemnie w ciągu 14 dni od dnia 
złożenia zapytania.

3. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr interpelacji i zapytań radnych.

§ 133. Treść interpelacji i zapytań, wraz z udzielonymi odpowiedziami, jest niezwłocznie 
udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 134. 1. Z sesji Rady sporządza się protokół, w którym odnotowuje się: stwierdzenie 
prawomocności obrad, porządek obrad, podjęte uchwały i przyjęte stanowiska, wyniki głosowań oraz 
podstawowe informacje o przebiegu sesji, w tym główne tezy wystąpień.

2. Załącznikami do protokołu są:

1) stenogram obrad lub zapis obrad na nośniku elektronicznym;

2) podjęte uchwały i stanowiska wraz z uzasadnieniami i ich niezbędnymi opisami;

3) protokoły komisji skrutacyjnej oraz karty głosowań tajnych;

4) listy obecności radnych;

5) oświadczenia i inne dokumenty złożone do protokołu na ręce przewodniczącego obrad.

3. Protokół wykłada się do wglądu w biurze dzielnicy, najpóźniej po 7 dniach od zakończenia 
obrad sesji.

4. Radny, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do protokołu. 
O przyjęciu lub odrzuceniu tych uwag rozstrzyga Przewodniczący Rady. Od decyzji 
Przewodniczącego Rady służy odwołanie do Rady. Rada podejmuje rozstrzygnięcie na najbliższej 
sesji.

5. W przypadku niewniesienia uwag lub w przypadku uwzględnienia uwag przez 
Przewodniczącego Rady, ostateczny tekst protokołu wykłada się do wglądu na 7 dni przed kolejną 
sesją.

6. Protokół podpisują wszystkie osoby, które przewodniczyły obradom w czasie sesji.

7. Protokół wraz z załącznikami jest, niezwłocznie po jego podpisaniu, zamieszczany w Biuletynie 
Informacji Publicznej.



§ 135. W sprawach ważnych lub budzących duże zainteresowanie mieszkańców Dzielnicy Rada 
może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego, określając jednocześnie zasady 
jego przeprowadzenia.

§ 136. 1 . Rada Dzielnicy, ze swojego grona, powołuje stałe lub doraźne komisje Rady, zwane 
dalej „komisjami”, określając ich: przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. Uchwała 
o powołaniu komisji doraźnej określa także okres, na który jest ona powołana.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 radnych.

3. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej, stałej komisji.

4. Rada wybiera i odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczących komisji.

5. Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady nie mogą przewodniczyć komisjom stałym.

6. Komisje przedstawiają Radzie okresowe plany pracy oraz sprawozdania ze swojej działalności.

§ 137. 1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, członkowie 
Zarządu oraz radni niebędący członkami tej komisji, bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie, bez prawa udziału w głosowaniu, 
również inne osoby, których obecność może być uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej 
sprawy.

3. Komisja nie może odmówić wysłuchania określonej osoby, jeżeli z wnioskiem o takie 
wysłuchanie zwróci się Przewodniczący Rady lub członek Zarządu.

§ 138. 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności: ustala terminy
i porządek dzienny posiedzeń, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzenia 
komisji, zwołuje i zamyka posiedzenia komisji oraz kieruje jej obradami.

2. Z upoważnienia przewodniczącego komisji może go zastępować wiceprzewodniczący tej 
komisji.

3. Przewodniczący komisji obowiązany jest niezwłocznie zwołać posiedzenie komisji na wniosek 
co najmniej ¼ członków tej komisji lub Przewodniczącego Rady.

4. W przypadku losowej niemożności wykonywania zadań przez przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego komisji, posiedzenie może zwołać i prowadzić Przewodniczący Rady lub 
wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady, bez prawa glosowania, o ile nie są członkami tej 
komisji.

5. Komisja podejmuje uchwałę o wyłączeniu jawności całości lub części posiedzenia oraz 
o wyłączeniu z udziału w nim osób zaproszonych w przypadkach przewidzianych przez ustawy.

§ 139. 1. W sprawach należących do ich właściwości komisje wyrażają swoją wolę w formie 
uchwały.

2. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu 
jej członków.

3. Wnioski zgłoszone w trakcie obrad komisji, które nie znalazły się w przyjętej przez nią uchwale, 
na wniosek co najmniej 2 jej członków, są przedstawiane na sesji Rady jako wnioski mniejszości.

4. Uchwałę komisji oraz wnioski mniejszości przekazuje się niezwłocznie Przewodniczącemu 
Rady, który informuje o jej treści Zarząd i innych zainteresowanych.

5. Uchwałę komisji oraz wnioski mniejszości przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji 
lub upoważniony przez komisję sprawozdawca.

§ 140. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

2. Członek komisji, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji na posiedzeniu tej komisji, 
może zgłosić uwagi do protokołu. Protokół, do którego nie wniesiono uwag, uważa się za przyjęty.

3. Protokół z posiedzenia komisji podpisuje przewodniczący komisji lub wiceprzewodniczący 
komisji, który przewodniczył jej obradom, a także osoba przewodnicząca obradom zgodnie ze 
statutem



4. Protokoły z posiedzeń komisji wykłada się do wglądu biurze dzielnicy oraz udostępnia się 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Dzielnicy

§ 141. 1. Zarząd Dzielnicy liczy od 1 do 3 osób i jest organem wykonawczym Dzielnicy.

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący Zarządu, jego Zastępca i członek Zarządu.

3. Rada wybiera i odwołuje:

1) Przewodniczącego Zarządu na wniosek Prezydenta;

2) Zastępcę Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu- na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

4. Zarząd jest wybierany na okres kadencji Rady i pełni swoje obowiązki do czasu objęcia 
obowiązków przez nowy Zarząd.

§ 142. 1. Wybór Przewodniczącego Zarządu następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną 
większością głosów. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są na wniosek Przewodniczącego 
Zarządu, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym - głosując na każdego członka oddzielnie.

2. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy 
nie zostanie wybrany, Prezydent – nie później niż w ciągu 14 dni od upływu tego terminu – powołuje 
Zarząd, w tym Przewodniczącego Zarządu.

§ 143. 1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu następuje na wniosek Prezydenta lub na wniosek 
co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. 
Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.

2. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości 
głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 
poprzedniego głosowania.

3. Rada może odwołać członka Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub Prezydenta 
zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

§ 144. 1. Zarząd Dzielnicy w szczególności:

1) przygotowuje projekty uchwał Rady;

2) wykonuje uchwały Rady Miasta oraz uchwały Rady;

3) gospodaruje mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy na podstawie zarządzeń Prezydenta;

4) prowadzi gospodarkę finansową Dzielnicy zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zarząd Dzielnicy, w drodze uchwały, określa podział swych zadań między członków Zarządu.

3. W sesjach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.

§ 145. Wykonując budżet Miasta w ramach środków finansowych wyodrębnionych dla Dzielnicy 
w planie finansowym, Zarząd odpowiada za jego prawidłowe wykonanie.

§ 146. 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego 
członek Zarządu ustalając termin i porządek posiedzenia oraz zawiadamiając o nich pozostałych 
członków Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin do zawiadomienia o posiedzeniu nie musi być zachowany w przypadku nagłej potrzeby 
jego zwołania.

3. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli cały 
Zarząd jest obecny i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu lub 
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 147. 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez 
niego członek Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu są ważne, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jego 
członków.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu 
członkowie Zarządu.



§ 148. 1. Zarząd wyraża swoją wolę w formie uchwał.

2. Uchwałę podpisują wszyscy obecni przy jej podejmowaniu członkowie Zarządu.

3. Podpisując uchwałę, członek Zarządu może zaznaczyć, jaką wolę wyraził w głosowaniu.

Rozdział 4.
Zakres zadań przekazywanych Dzielnicy oraz sposób ich realizacji

§ 149. 1. Do zadań Dzielnicy należą działania dotyczące obszaru Dzielnicy w zakresie:

1) tworzenia więzi lokalnych;

2) lokalnych dróg, chodników i parkingów;

3) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;

4) zieleni gminnej i zadrzewień;

5) kultury fizycznej, turystyki i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych;

6) kultury, w tym bibliotek;

7) utrzymania czystości i porządku;

8) cmentarzy;

9) ładu przestrzennego;

10) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej;

11) usług świadczonych przez jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie Dzielnicy.

2. Dzielnica może wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta o przekazanie jej innych kompetencji niż 
te określone w ust. 1.

§ 150. Dzielnica realizuje zadania w szczególności poprzez:

1) wybór, planowanie i ocenę realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy 
i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w następujących dziedzinach:

a) prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli,

b) budowy, modernizacji, prac remontowych: ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów,

c) budowy, modernizacji, prac remontowych dzielnicowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,

d) lokalnych wydarzeń: oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

e) dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, 
pomocy społecznej i zdrowia,

f) współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy,

g) komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy;

2) wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych 
w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy dotyczących:

a) lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury i innych o znaczeniu publicznym,

b) lokalizacji terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych,

c) likwidacji samowoli budowlanej,

d) zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem,

e) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

f) funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej,



g) zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 
warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej,

h) innych publicznych o znaczeniu lokalnym;

3) opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy 
dotyczących:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy; opinia 
rady Dzielnicy w tym zakresie jest wiążąca dla Rady Miasta;

b) projektów aktów prawa miejscowego z wyjątkiem zarządzeń porządkowych wydawanych przez 
Prezydenta Miasta w przypadkach nie cierpiących zwłoki,

c) wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,

d) tworzenia placówek oświaty i upowszechniania kultury,

e) innych spraw przekazanych Dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miasta lub Prezydenta 
Miasta,

f) zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 
warunków zabudowy jako opinii wewnętrznej,

g) propozycji strategicznych inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców Dzielnicy w ramach 
przeznaczonej na nie w pierwszych pięciu latach po połączeniu łącznej kwoty 100 mln zł; opinia 
Rady w tym zakresie jest wiążąca dla Rady Miasta,

h) innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym;

4) uczestniczenie w komisjach:

a) konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze 
Dzielnicy zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta,

b) odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych 
na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach 
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy,

c) powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym;

5) współdziałanie z:

a) organami Miasta,

b) przedszkolami, szkołami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami,

c) organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych 
rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania,

d) Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz 
przeciwdziałania patologii społecznej;

6) przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania 
Dzielnicy.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Dzielnicy

§ 151. 1. W budżecie miasta wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnicy.

2. Środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw 
mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, 
kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania 
i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

Rozdział 6.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Miasta

nad działalnością organów Dzielnicy



§ 152. Nadzór nad działalnością Dzielnicy sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności 
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 153. 1. Rada Miasta i Prezydent sprawują nadzór nad działalnością organów Dzielnicy.

2. Prezydent kontroluje gospodarkę finansową Dzielnicy.

3. Rada Miasta i Prezydent mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących 
organizacji oraz funkcjonowania Dzielnicy. Radni Miasta, Prezydent, jego zastępcy, Sekretarz Miasta 
i Skarbnik Miasta mogą uczestniczyć w posiedzeniach organów Dzielnicy.

4. Czynności, o których mowa w ust. 3, Rada Miasta może realizować poprzez Komisję Rewizyjną 
lub inną komisję Rady Miasta, a Prezydent przez pracowników Urzędu Miasta.

§ 154. 1. Przewodniczący Zarządu obowiązany jest do przedłożenia Prezydentowi uchwał 
organów Dzielnicy w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

2. Prezydent w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia może w drodze zarządzenia uchylić niezgodną 
z prawem uchwałę organu Dzielnicy.

3. Organowi Dzielnicy, którego uchwała została uchylona, przysługuje prawo odwołania do Rady 
Miasta w terminie 30 dni od daty otrzymania zarządzenia Prezydenta. Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
jest ostateczne.

4. W przypadku nieistotnych uchybień prawnych, Prezydent wskazuje, że uchwała Rady lub 
Zarządu została wydana z naruszeniem prawa.

§ 155. Prezydent może wstrzymać wykonanie uchwały organu Dzielnicy niezgodnej z prawem lub 
nieodpowiadającej wymogom celowości, rzetelności oraz gospodarności, wskazując zaistniałe 
uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

§ 156. Jeżeli powtarzającego naruszenia prawa dopuszcza się Zarząd, Prezydent wzywa Radę do 
zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku, występuje do Rady Miasta 
o rozwiązanie Rady.

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 157. 1. Istniejące w dniu wejścia w życie statutu sołectwa3) :

1) Barcikowice;

2) Drzonków;

3) Jany;

4) Jarogniewice;

5) Jeleniów;

6) Kiełpin;

7) Krępa;

8) Łężyca;

9) Ługowo;

10) Nowy Kisielin;

11) Ochla;

12) Przylep;

13) Racula;

14) Stary Kisielin;

15) Sucha;

16) Zatonie;

3) Istniejące na mocy uchwały nr XXIII/57/92 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 1992 r. w jednostek pomocniczych 
Gminy Zielona Góra.



17) Zawada

- działają jako jednostki pomocnicze niższego rzędu w ramach Dzielnicy.

2. Statuty sołectw, o których mowa w ust. 1 zachowują moc do czasu nadania nowych przez Radę 
Miasta.

§ 158. Likwidacja Dzielnicy może nastąpić po pozytywnej opinii Rady Dzielnicy.

§ 159. 1. Projekt statutu przed uchwaleniem przez Radę Miasta przekazuje się do zaopiniowania 
Radzie Dzielnicy.

2. W przypadku niewyrażenia opinii przez Radę Dzielnicy w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

§ 160. Statut podaje się do wiadomości mieszkańców Dzielnicy poprzez udostępnienie 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy oraz wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w budynku będącym siedzibą Zarządu Dzielnicy.

§ 161. Zmiany Statutu następują w formie uchwały Rady Miasta w trybie przewidzianym dla jego 
uchwalenia.

§ 162. Obsługę administracyjną, finansowo-księgową i prawną oraz warunki techniczno-
organizacyjne Rady i Zarządu zapewnia Prezydent Miasta poprzez biuro dzielnicy.

§ 163. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 164. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.

 

Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra

Adam Urbaniak



załącznik do uchwały nr IV.13.2015 
Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra  

z dnia 22 stycznia 2015 r. 
 

 




