
 

 

UCHWAŁA NR V/50/19 

RADY MIASTA DZIAŁDOWO 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej – Osiedla Nr 2 w Działdowie 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 

z późn. zm.), uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990 r. w sprawie 

utworzenia jednostek pomocniczych – osiedli, stanowiącej załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego 

Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 

Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - 

osiedli (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2011 r. Nr 76, poz. 1326) i uchwały Nr 

V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto 

Działdowo – Osiedli, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Osiedla Nr 2 w Działdowie, Rada 

Miasta Działdowo uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Osiedla Nr 2 w Działdowie, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Przewodniczącej 

Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu 

jednostki pomocniczej – Osiedla Nr 2 w Działdowie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 680), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osiedle Nr 2 utworzone zostało uchwałą Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 

31 października 1990 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z 2011 r. Nr 76, poz. 1326).”; 

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W skład obszaru Osiedla Nr 2, zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 1 ust. 2, oraz na skutek zmiany 

nazw istniejących w granicach osiedla ulic: Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego, Marcelego 

Nowotki na Jana Brzechwy oraz Hanki Sawickiej na Spokojną (uchwała nr XXIX/262, 265 i 266/17 Rady 

Miasta Działdowo z dnia 30 maja 2017 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z 2017 r. poz. 2579, 2582 i 2583), wchodzą następujące ulice: Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, 

Konstantego I. Gałczyńskiego, Graniczna, Kajki, Ignacego Krasickiego, Księżodworska, Powstańców 

Wielkopolskich, Henryka Sienkiewicza, Spokojna, Juliana Tuwima, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana 

Żeromskiego”; 

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru Rady Miasta Działdowo na daną kadencję.”; 
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4) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Po upływie kadencji Zarząd Osiedla pełni swoją funkcję do dnia wyboru nowego Zarządu, lecz 

nie dłużej niż przez 2 miesiące.”; 

5) w § 8: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i § 10 ust. 2 i 5 Ogólne Zebranie Mieszkańców jest zwoływane przez Zarząd 

Osiedla, który informuje o terminie, miejscu i projekcie porządku obrad w sposób zwyczajowo przyjęty 

(przez rozplakatowanie obwieszczeń), co najmniej na 7 dni przed terminem.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Burmistrz Miasta Działdowo może zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Osiedla o zwołanie 

Ogólnego Zebrania Mieszkańców również w innych sprawach niż określone w ust. 3 i § 10 ust. 2 i 5. Zarząd 

Osiedla jest obowiązany zwołać Zebranie w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku. O ile Zarząd Osiedla 

nie uwzględni wniosku Burmistrza Miasta Działdowo, to do zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców 

uprawniony jest Burmistrz Miasta Działdowo.”. 

6) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. O liczbie członków Zarządu Osiedla decyduje Ogólne Zebranie Mieszkańców w formie uchwały 

podejmowanej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w granicach określonych w ust. 1, przed 

przystąpieniem do wyborów.”; 

7) w § 10 w ust. 4 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy w brzmieniu: 

„jednak nie dłużej niż w terminie określonym w § 5 ust. 3.”; 

8) w § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku potrzeby przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, 

połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej – osiedla, a także w przypadku potrzeby takich 

konsultacji dotyczących uchwalenia lub zmiany statutu jednostki pomocniczej – osiedla, z inicjatywy 

organów Gminy – Miasto Działdowo, Burmistrz Miasta Działdowo uprawniony jest do zwołania Ogólnego 

Zebrania Mieszkańców Osiedla.”. 

§ 2. W załączniku do Statutu, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory pierwszego zarządu osiedla odbywają się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wejścia 

w życie uchwały o utworzeniu osiedla.”; 

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a. i 1b. w brzmieniu: 

„1a. Wybory kolejnych zarządów osiedli odbywają się niezwłocznie po upływie kadencji poprzedniego 

zarządu, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od upływu tej kadencji. 

1b. W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających lub ponownych odbywają 

się one niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od przekazania Burmistrzowi Miasta 

Działdowo, zwanego dalej „Burmistrzem”, informacji o przyczynach ich przeprowadzenia.”; 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2102



3) użyte w pkt 2, 3, 4 i 17 wyrazy „Burmistrza Miasta, Burmistrz Miasta” oraz w pkt 19 wyrazy „Burmistrza 

Miasta Działdowo” zastępuje się wyrazami (odpowiednio): „Burmistrza, Burmistrz”; 

4) użyte w pkt 4 i 12 wyrazy „Radzie Miejskiej, Rady Miejskiej w Działdowie” zastępuje się wyrazami 

(odpowiednio): „Radzie Miasta Działdowo, Rady Miasta Działdowo”. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Romuald Remiszewski 
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