
 

 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

z dnia 

w sprawie zmian statutów osiedli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce, po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami poszczególnych osiedli, uchwala , co następuje: 

 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/700/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu Osiedla Bogucice ( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r., Nr 633, poz. 

5151) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5 Organami osiedla są:  

1) Rada Osiedla,  

Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

2) Zarząd Osiedla,  

Kadencja Zarządu Osiedla trwa 5 lat licząc od dnia wyborów przez Radę Osiedla.”; 

2) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.”; 

3) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce.”; 

4) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. 1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje: 

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji,  

2) Osiedlową Komisję Wyborczą.  

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

3. Osiedlowa Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech członków 

Komisji.  

4. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej i jego zastępca są wybierani na 

pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów 

do Komisji Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji.W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji. 

Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka Rady Osiedla.”; 

5) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji 

Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne 

oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”; 

6) w § 35 ust.3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.”; 



 

 

7)  w § 43 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

„2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka.”; 

8) w § 43 ust. 3 – uchyla się. 

§ 2. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/701/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu Osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego ( Dz. Urz. 

Woj. Mał. z 2010 r., Nr 633, poz. 5152) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5 Organami osiedla są:  

1) Rada Osiedla,  

Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

2) Zarząd Osiedla,  

Kadencja Zarządu Osiedla trwa 5 lat licząc od dnia wyborów przez Radę Osiedla.”; 

2) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.”; 

3) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce.”; 

4) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. 1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje: 

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji,  

2) Osiedlową Komisję Wyborczą.  

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

3. Osiedlowa Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech członków 

Komisji.  

4. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej i jego zastępca są wybierani na 

pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów 

do Komisji Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji.W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji. 

Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka Rady Osiedla.”; 

5) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji 

Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne 

oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”; 

6) w § 35 ust.3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.”; 

7)  w § 43 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

„2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka.”; 

8) w § 43 ust. 3 – uchyla się. 



 

 

§ 3. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/702/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu Osiedla Krzyszkowice ( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r., Nr 633, 

poz. 5153) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5 Organami osiedla są:  

1) Rada Osiedla,  

Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

2) Zarząd Osiedla,  

Kadencja Zarządu Osiedla trwa 5 lat licząc od dnia wyborów przez Radę Osiedla.”; 

2) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.”; 

3) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce.”; 

4) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. 1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje: 

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji,  

2) Osiedlową Komisję Wyborczą.  

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

3. Osiedlowa Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech członków 

Komisji.  

4. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej i jego zastępca są wybierani na 

pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów 

do Komisji Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji.W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji. 

Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka Rady Osiedla.”; 

5) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji 

Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne 

oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”; 

6) w § 35 ust.3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.”; 

7)  w § 43 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

„2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka.”; 

8) w § 43 ust. 3 – uchyla się. 

§ 4. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/703/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu Osiedla Lekarka ( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r., Nr 633, poz. 

5154) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie:  



 

 

„§ 5 Organami osiedla są:  

1) Rada Osiedla,  

Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

2) Zarząd Osiedla,  

Kadencja Zarządu Osiedla trwa 5 lat licząc od dnia wyborów przez Radę Osiedla.”; 

2) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.”; 

3) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce.”; 

4) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. 1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje: 

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji,  

2) Osiedlową Komisję Wyborczą.  

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

3. Osiedlowa Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech członków 

Komisji.  

4. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej i jego zastępca są wybierani na 

pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów 

do Komisji Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji.W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji. 

Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka Rady Osiedla.”; 

5) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji 

Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne 

oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”; 

6) w § 35 ust.3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.”; 

7)  w § 43 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

„2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka.”; 

8) w § 43 ust. 3 – uchyla się. 

§ 5. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/704/2010  Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu Osiedla Ogrodowe ( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r., Nr 633, 

poz. 5155) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5 Organami osiedla są:  

1) Rada Osiedla,  

Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

2) Zarząd Osiedla,  



 

 

Kadencja Zarządu Osiedla trwa 5 lat licząc od dnia wyborów przez Radę Osiedla.”; 

2) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.”; 

3) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce.”; 

4) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. 1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje: 

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji,  

2) Osiedlową Komisję Wyborczą.  

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

3. Osiedlowa Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech członków 

Komisji.  

4. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej i jego zastępca są wybierani na 

pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów 

do Komisji Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji.W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji. 

Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka Rady Osiedla.”; 

5) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji 

Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne 

oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”; 

6) w § 35 ust.3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.”; 

7)  w § 43 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

„2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka.”; 

8) w § 43 ust. 3 – uchyla się. 

§ 6. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/705/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, Wincentego Pola ( Dz. Urz. 

Woj. Mał. z 2010 r., Nr 633, poz. 5156) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5 Organami osiedla są:  

1) Rada Osiedla,  

Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

2) Zarząd Osiedla,  

Kadencja Zarządu Osiedla trwa 5 lat licząc od dnia wyborów przez Radę Osiedla.”; 

2) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 



 

 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.”; 

3) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce.”; 

4) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. 1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje: 

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji,  

2) Osiedlową Komisję Wyborczą.  

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

3. Osiedlowa Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech członków 

Komisji.  

4. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej i jego zastępca są wybierani na 

pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów 

do Komisji Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji.W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji. 

Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka Rady Osiedla.”; 

5) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji 

Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne 

oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”; 

6) w § 35 ust.3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.”; 

7)  w § 43 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

„2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka.”; 

8) w § 43 ust. 3 – uchyla się. 

§ 7. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/706/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu Osiedla Śródmieście  ( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r., Nr 633, 

poz. 5157) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5 Organami osiedla są:  

1) Rada Osiedla,  

Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

2) Zarząd Osiedla,  

Kadencja Zarządu Osiedla trwa 5 lat licząc od dnia wyborów przez Radę Osiedla.”; 

2) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.”; 

3) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce.”; 



 

 

4) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. 1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje: 

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji,  

2) Osiedlową Komisję Wyborczą.  

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

3. Osiedlowa Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech członków 

Komisji.  

4. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej i jego zastępca są wybierani na 

pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów 

do Komisji Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji.W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji. 

Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka Rady Osiedla.”; 

5) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji 

Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne 

oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”; 

6) w § 35 ust.3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.”; 

7)  w § 43 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

„2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka.”; 

8) w § 43 ust. 3 – uchyla się. 

§ 8. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/707/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu Osiedla Zadory  ( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r., Nr 633, poz. 

5158) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5 Organami osiedla są:  

1) Rada Osiedla,  

Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

2) Zarząd Osiedla,  

Kadencja Zarządu Osiedla trwa 5 lat licząc od dnia wyborów przez Radę Osiedla.”; 

2) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.”; 

3) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce.”; 

4) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. 1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje: 

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i trzech członków Komisji,  



 

 

2) Osiedlową Komisję Wyborczą.  

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

3. Osiedlowa Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech 

członków Komisji.  

4. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej i jego zastępca są wybierani na 

pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji 

zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu 

kandydatów do Komisji Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji.W 

przypadku braku zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład 

Komisji. Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka 

Rady Osiedla.”; 

5) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji 

Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne 

oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”; 

6) w § 35 ust.3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed 

datą wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być 

obecny w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.”; 

7)  w § 43 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

„2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka.”; 

8) w § 43 ust. 3 – uchyla się. 

§ 9. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLV/708/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 

października 2010 r. w sprawie statutu Osiedla Zdrojowe ( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2010 r., Nr 633, poz. 

5159) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5 Organami osiedla są:  

1) Rada Osiedla,  

Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.  

2) Zarząd Osiedla,  

Kadencja Zarządu Osiedla trwa 5 lat licząc od dnia wyborów przez Radę Osiedla.”; 

2) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, o którym mowa w ust. 1, wpisany do 

prowadzonego w Gminie stałego rejestru wyborców, o którym mowa w ustawie  z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.”; 

3) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wybory odbywają się nie później niż 9 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej w 

Wieliczce.”; 

4) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. 1. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołuje: 

1) Gminną Komisję Wyborczą wyznaczając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i trzech członków Komisji,  

2) Osiedlową Komisję Wyborczą.  

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

3. Osiedlowa Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, zastępcy i trzech członków 



 

 

Komisji.  

4. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej i jego zastępca są wybierani na 

pierwszym posiedzeniu spośród członków Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów 

do Komisji Burmistrz zarządza publiczne losowanie składu Komisji.W przypadku braku 

zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów Burmistrz uzupełnia skład Komisji. 

Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na członka Rady Osiedla.”; 

5) w § 35 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji 

Wyborczej przynajmniej na 15 dni przed terminem wyborów. Do listy dołącza się pisemne 

oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie.”; 

6) w § 35 ust.3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą 

wyborów. Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w 

czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.”; 

7)  w § 43 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

„2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz 

Miasta i Gminy Wieliczka.”; 

8) w § 43 ust. 3 – uchyla się. 

§ 10.  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Przepisy statutów osiedli, o których mowa  w: § 1 pkt 1,  § 2 pkt  1,  § 3 pkt 1, § 4 pkt 1 , § 5 pkt.1 

,§ 6 pkt 1, § 7 pkt 1, § 8 pkt 1 oraz§ 9 pkt 1,w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą mają 

zastosowanie do kadencji organów osiedli następujących po kadencji , w czasie której niniejsza 

uchwała weszła w życie.



 

 

Uzasadnienie 

Proponowane zmiany statutach wszystkich osiedli mają na celu dostosowanie statutów do aktualnych 

przepisów oraz potrzeb. Zmiany te dotyczą: 

− dostosowania czasu trwania kadencji organów osiedli do aktualnej długości kadencji 

organów Gminy przedłużając dotychczasową kadencję organów osiedli z czterech do 

pięciu lat, 

− aktualizacji zapisów § 31 ust. 3 statutów, poprzez wskazanie aktualnej ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. 

− zmiany terminu wyborów okreslonego w § 33 ust.1 statutów, 

− doprecyzowania zapisów dot. organizacji komisji wyborczych zawartych w  § 34 oraz 35 

ust.2 i 3 statutów, 

− uchylenia ust. 3 w § 43 dotyczącego nadzoru i kontroli działalności finansowej osiedli 

oraz zmodyfikowania ust. 2 w  § 43   wskazując, że nadzór nad działalnością osiedla 

sprawuje Rada Miejska w Wieliczce oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. 

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do przeprowadzenia 

zmian  statutów osiedli  niezbędne są konsultacje z mieszkańcami. 

 

 


