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Obecne statuty osiedli uchwalono w 2010 r.

Od tego czasu nastąpiło wiele zmian w prawie:

 uchwalono Kodeks wyborczy w miejsce ordynacji wyborczej,

 rozwinęło się orzecznictwo sądów dotyczące osiedli,

 w czasie poprzedniej kadencji Rady Miasta Poznania zmieniono

Statut Miasta Poznania,

 wielokrotnie zmieniono ustawę o samorządzie gminnym.

Wstęp



Statut zostanie podzielony na 9 działów.

Przepisy będą pogrupowane tematycznie zgodnie

z zasadami techniki prawodawczej.

Wstęp



NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY



usunięcie powtarzających się przepisów;

Powód zmian:

Akt niższego rzędu nie powinien powielać tego, co uregulowano

w akcie „nad nim” (np. w ustawie).

ulepszenie tzw. „słowniczka” - wykazu najważniejszych pojęć

używanych w dokumencie.

Dział I - Postanowienia ogólne



Dział II - Zakres zadań przekazanych Osiedlu 

oraz sposób ich realizacji

weryfikacja zadań przekazanych osiedlom do realizacji

i dostosowanie ich do katalogu zadań własnych gminy;

wyczerpujące wskazanie zadań osiedla - katalog zamknięty.

Powód zmian:

Stanowisko Prokuratury Rejonowej Poznań - Grunwald w Poznaniu

oraz uwagi z wewnętrznych kontroli i audytów.



dostosowanie do wymogów ustawy i praktyki dot.

przekazywania nieruchomości;

usunięcie powtórzeń przepisów.

Powód zmian:
Uwagi z wewnętrznych audytów i kontroli.

Rada Miasta może określać tylko ogólne warunki (reguły,

wytyczne), wg których Prezydent będzie przekazywał osiedlom

nieruchomości do korzystania i zarządzania.

Dział III - Mienie Osiedla



Organizacja, zadania i tryb pracy Rady

doprecyzowanie przepisów statutowych w oparciu
o rozwiązania z ustawy o samorządzie gminnym np.:

 kompetencje przewodniczącego rady,

 prowadzenie obrad pod nieobecność przewodniczącego

rady, gdy nie wyznaczył on do pełnienia obowiązków

wiceprzewodniczącego,

 wskazanie na wymóg bezwzględnej większości głosów do

zmiany porządku obrad sesji.

Dział IV - Organizacja i zadania organów 

Osiedla



ujęcie w statucie przepisów zawieranych dotychczas w

nieobligatoryjnym regulaminie rady osiedla (np. sposób

zwoływania sesji, procedowania uchwał, powoływania komisji);

obowiązek uchwalania harmonogramu sesji rady;

możliwość powołania osiedlowej rady seniorów;

podkreślenie możliwości podejmowania przez radę osiedla

stanowiska w każdej sprawie publicznej;

Dział IV - Organizacja i zadania organów 

Osiedla



wprowadzenie możliwości zwoływania tzw. sesji zdalnych

w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

dostosowanie sposobu postępowania z protokołami

publikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej;

obowiązek rejestrowania obrad na nośniku danych.

Dział IV - Organizacja i zadania organów 

Osiedla



Organizacja i zadania Zarządu

stworzenie zamkniętego katalogu zadań Zarządu;

usystematyzowanie trybu obradowania i działalności Zarządu;

wskazanie niezbędnych elementów, które powinny zawierać

uchwały Zarządu;

Dział IV - Organizacja i zadania organów 

Osiedla



wprowadzenie obowiązku publikowania protokołów i uchwał

Zarządu w Biuletynie Informacji Publicznej;

możliwość określenia szczegółowego trybu pracy Zarządu

osiedla w odrębnym regulaminie.

Dział IV - Organizacja i zadania organów 

Osiedla



Powód zmian:
Dostosowanie do obecnej praktyki i aktów prawnych wyższego
rzędu.

Usunięcie nieścisłości dot. powoływania i odwoływania na
poszczególne funkcje pełnione w organach osiedla.

Uregulowanie w statucie najważniejszych kwestii związanych z
organizacją i trybem działania organów osiedli, co umożliwi
sprawowanie mandatu radnego w jednakowy sposób.

Uwagi z wewnętrznych audytów i kontroli.

Dział IV – Organizacja i zadania 

organów Osiedla



Dotychczas: 

 zasady i tryb wyborów ujęte jako załącznik do statutu, niezgodnie z
Zasadami techniki prawodawczej

 regulacje niezgodne z obecnym porządkiem prawnym (np. brak
możliwości kandydowania do rad osiedli przez obywateli UE
niebędących Polakami).

Zmiany:

przeniesienie przepisów wyborczych do treści statutów;

usunięcie zbędnych powtórzeń (np. w zakresie sporządzania

spisów wyborców, głosowania);

Oparcie na przepisach Kodeksu wyborczego lub odesłanie

wprost do odpowiednich przepisów Kodeksu.

Dział V - Zasady i tryb wyboru Rady



wprowadzenie 5-letniej kadencji rady osiedla na wzór

długości kadencji Rady Miasta;

przeredagowanie przepisów dot. biernego i czynnego prawa

wyborczego i umożliwienie kandydowania obcokrajowcom -

obywatelom Unii Europejskiej;

dostosowanie godzin głosowania do wyborów ogólnopolskich;

powołanie Komisarza Wyborczego (funkcję tę ma pełnić

Sekretarz Miasta Poznania), likwidacja Miejskiego Zespołu ds.

Wyborów Osiedlowych;

Dział V - Zasady i tryb wyboru Rady



wprowadzenie podziału osiedla na stałe, wielomandatowe

okręgi wyborcze;

wprowadzenie możliwości przeprowadzenia ponownych

wyborów w następnym roku kalendarzowym w przypadku

braku kandydatów do rady osiedla;

zmiana sposobu głosowania - wprowadzenie limitu znaków

„X” możliwych do postawienia przez wyborcę na karcie do

głosowania, obliczonego jako bezwzględna większość z liczby

radnych wybieranych w danym okręgu.

Dział V - Zasady i tryb wyboru Rady



zróżnicowanie maksymalnej liczby członków Zarządu

w zależności od liczebności rady osiedla :

• od 3 do 5 osób w Radzie liczącej 15 radnych

• od 3 do 7 osób w Radzie liczącej 21 radnych

możliwość wskazania przez Przewodniczącego Zarządu

kolejności pełnienia funkcji przez zastępców (podobnie jak

w przypadku Zastępców Prezydenta Miasta);

Dział VI – Zasady i tryb wyboru oraz 

odwoływania Zarządu



oparcie się o rozwiązania ustawy o samorządzie gminnym oraz

ustawy o samorządzie powiatowym – przede wszystkim w

zakresie postępowania dot. odwołania lub rezygnacji

Przewodniczącego Zarządu, całego Zarządu lub jego

poszczególnych członków.

Dział VI – Zasady i tryb wyboru oraz 

odwoływania Zarządu



umocnienie pozycji osiedli w strukturze Miasta przez

jednoznaczne określenie, że nadzór nad działalnością organów

osiedla sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium

zgodności z prawem (legalności);

przebudowanie działu w oparciu o rozwiązania ustawy

o samorządzie gminnym;

Dział VII - Zakres i formy kontroli oraz nadzoru 

organów Miasta nad organami Osiedla



uwzględnienie wieloletniej praktyki – możliwość samodzielnego

uchylenia uchwały niezgodnej z prawem przez organ, który ją

wydał;

możliwość przedkładania uchwał w formie elektronicznej;

usunięcie wątpliwości związanych z formą i zakresem

obowiązywania zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania

wydanych w trybie nadzorczym.

Dział VII - Zakres i formy kontroli oraz nadzoru 

organów Miasta nad organami Osiedla



Dotychczas: 

od 2010 r. istnieje możliwość tworzenia w osiedlach jednostek niższego
rzędu – rejonów – decyzja w tym względzie należy do Rady Miasta.

Zmiany:  

wprowadzenie jednolitych przepisów dotyczących możliwości
powołania jednostek niższego rzędu;

procedurę powołania jednostek niższego rzędu znacznie
uproszczono, a decyzję w tym zakresie pozostawiono radzie
osiedla.

Dział VIII - Jednostki niższego rzędu



Rada osiedla może powołać rejon:

 z własnej inicjatywy

 lub na wniosek 10% mieszkańców terenu, który ma stanowić
rejon, posiadających czynne prawo wyborcze.

Rada osiedla zyskuje kompetencję do nadania: obszaru, nazwy,

organów i określenia zakresu działania rejonu.

Dział VIII - Jednostki niższego rzędu



usunięcie przepisu, który odsyłał w sprawach

nieuregulowanych do ustawy o samorządzie gminnym oraz

Statutu Miasta.

Powód zmian:

Stanowisko prokuratury i orzeczeń sądów administracyjnych,

mówiące, że taki zapis wykracza poza zakres ustawowego

upoważnienia, naruszając konstytucyjną zasadę hierarchii źródeł

prawa.

Dział IX – Postanowienia końcowe




