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Raport z konsultacji

Konsultacja w sprawie zmiany statutów osiedli

Tekst wprowadzający W dniu 26 lutego 2018 roku Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów osiedli utworzonych na
terenie Miasta Jasła. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców Miasta Jasła z projektem
zmian statutów osiedli oraz wysłuchania opinii na ten temat. Statut jednostki pomocniczej jakim
jest osiedle, to najważniejszy dokument określający m.in.: zasady i tryb wyborów oraz organizację
i zadania organów osiedla, w związku z powyższym wskazane jest aby w procesie tworzenia tego
dokumentu mogła wypowiedzieć się jak najszersza grupa mieszkańców. Konsultacje potrwają 35
dni i będą prowadzone w kilku formach: elektronicznej (za pośrednictwem Miejskiego Systemu
Konsultacji Społecznych) oraz tradycyjnej (poprzez wyrażenie opinii pisemnej w siedzibie
poszczególnych Zarządów Osiedli lub w Urzędzie Miasta w Jaśle). Konsultacje będą polegały na
wyrażeniu opinii na temat poszczególnych zapisów projektu uchwały wraz z podaniem
uzasadnienia.

Opis Konsultacje polegają na opiniowaniu projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie uchwalenia
statutu poszczególnych osiedli utworzonych na terenie Miasta Jasła. Opiniowanie projektu
uchwały odbywa się poprzez wyrażenie opinii na temat poszczególnych zapisów wraz z podaniem
uzasadnienia.

Podstawy prawne Art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 5 ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr
LX/618/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu
prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z
2018 r. Poz. 678).

Data opublikowania 2018-03-12

Aktywny w terminie 2018-03-12 - 2018-04-16

Data archiwizacji 2018-06-30

Dostępność Konsultacja otwarta

Raport aktywności
Rodzaj uczestnika Liczba aktywności

Liczba aktywności zarejestrowanych przez ePUAP 0

Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (osoby fizyczne) 2

Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (instytucje) 0

Liczba aktywności uczestników tymczasowych 12

Wszystkich aktywności 14

Liczba odsłon 233
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Załączniki
Typ Załącznik Opis

Załącznik do konsultacji Uchwała Nr LXI_630_2018.28.02.18.pdf Uchwała nr LXI/630/2018 Rady Miejskiej Jasła dotycząca
statutów osiedli

Załącznik podstawy prawnej Ustawa_Samorząd_gminny_.pdf Ustawa o samorządzie gminnym

Załącznik podstawy prawnej zarzadzenie_39.pdf Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie
zmiany statutów osiedli utworzonych na terenie Miasta Jasła

Plik źródłowy dokumentu Statut_Osiedla.pdf Statut Osiedla

Raport z punktu konsultacji - dokument: Projekt statutów osiedli

Tekst wprowadzający Zapraszamy do opiniowania statutów osiedli

Opis Statut jednostki pomocniczej jakim jest osiedle, to najważniejszy dokument określający m.in.:
zasady i tryb wyborów oraz organizację i zadania organów osiedla, w związku z powyższym
wskazane jest aby w procesie tworzenia tego dokumentu mogła wypowiedzieć się jak najszersza
grupa mieszkańców.

Aktywny w terminie 2018-03-12 - 2018-04-16

Raport aktywności
Rodzaj uczestnika Liczba aktywności

Liczba aktywności zarejestrowanych przez ePUAP 0

Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (osoby fizyczne) 2

Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (instytucje) 0

Liczba aktywności uczestników tymczasowych 12

Wszystkich aktywności 14

Liczba odsłon 74

Propozycje zmian

Paragraf 1

Aktywność 1
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Czas 2018-04-04, 9:00

Autor Karolina Adamik

Aktualny tekst ...

Propozycja należy poprawić zapisy w treści uchwały podstawowej, błędy pisarskie np. § 3 pkt 4 "Gądlci" oraz skreślić w § 1 w
każdym punkcie wyrażenie "Osiedla", gdyż słowo to występuje w zdaniu pierwszym

Uzasadnienie błędy pisarskie oraz niepotrzebnie powtarzające się zapisy

Aktywność 2

Czas 2018-04-04, 9:03

Autor Karolina Adamik

Aktualny tekst ust. 5 ..... (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.).....

Propozycja Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.

Uzasadnienie nieaktualny Dziennik Ustaw - nowy tekst jednolity

Paragraf 2

Brak aktywności

Paragraf 3

Brak aktywności

Paragraf 4

Brak aktywności

Paragraf 5

Brak aktywności

Paragraf 6

Aktywność 1
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Czas 2018-03-17, 22:07

Autor Łukasz Dybaś

Aktualny tekst Wybory są przeprowadzane w sposób tajny...

Propozycja Wybory są jawne....

Uzasadnienie Pełna transparentność

Aktywność 2

Czas 2018-03-28, 15:18

Autor Roman Marek

Aktualny tekst 2. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu, jak i prawo ich wyboru przysługuje tylko osobom obecnym na zebraniu i
zameldowanym na pobyt stały na obszarze Osiedla, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 18 lat, zwanymi dalej
stałymi mieszkańcami Osiedla.

Propozycja Należy dookreślić w jaki sposób będzie sprawdzany fakt zameldowania na stałe na danym Osiedlu.

Uzasadnienie Brak w nowych dowodach osobistych adresu zameldowania, wobec powyższego w zebraniu mogą uczestniczyć osoby
spoza danego Osiedla.

Paragraf 7

Aktywność 1

Czas 2018-03-13, 12:58

Autor Sołtys Osiedlowy

Aktualny tekst 2. Materiały i protokoły z obrad organów Osiedla przechowuje się w siedzibie Zarządu.

Propozycja 2. Materiały i protokoły z obrad organów Osiedla przechowuje się w siedzibie Zarządu. Kopię materiałów i protokołów z
obrad Zarząd przekazuje do Urzędu Miasta w terminie 7 dni od zakończenia obrad.

Uzasadnienie pewność że dokumenty te nie zaginą i będą dostępne dla osób zainteresowanych na bieżąco

Paragraf 8

Aktywność 1
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Czas 2018-03-12, 11:40

Autor Ewa Kowalska

Aktualny tekst 8. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Propozycja 8. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Uzasadnienie Potrzeby i problemy osiedli są w dużej mierze uzależnione od pory roku, w związku z czym zebrania powinny się
odbywać przynajmniej dwa razy w ciągu roku: w sezonie letnim i zimowym.

Aktywność 2

Czas 2018-03-13, 13:06

Autor Sołtys Osiedlowy

Aktualny tekst Zebranie, zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) co najmniej 1/10 mieszkańców Osiedla,

Propozycja Zebranie, zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) co najmniej 50 mieszkańców Osiedla,

Uzasadnienie mniejsze ograniczenie w możliwości zwołania zebrania

Aktywność 3

Czas 2018-03-13, 13:18

Autor Sołtys Osiedlowy

Aktualny tekst 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu przez jednego lub kolejnych członków zarządu, skład zarządu zostaje
pomniejszony, z uwzględnieniem zapisów § 29 ust. 3.

Propozycja 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu przez jednego lub kolejnych członków zarządu, skład zarządu zostaje
pomniejszony i pełni nadal swoją funkcję z zastrzeżeniem, że liczba członków wraz z przewodniczącym nie może być
mniejsza niż 3 osoby, uwzględnieniem zapisów § 29 ust. 3. W przypadku pomniejszenia składu zarządu do ilości
mniejszej niż 3 osoby burmistrz zwołuje wybory uzupełniające zarządu.

Uzasadnienie możliwość sprawnego funkcjonowania zarządu

Aktywność 4

Czas 2018-04-04, 9:11

Autor Karolina Adamik
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Aktualny tekst ust. 7 (......), z uwzględnieniem § 29 ust. 3.

Propozycja ust. 7 (......), z uwzględnieniem § 29 ust. 2 i 3.

Uzasadnienie zmniejszenie może następować aż do minimalnego składu zarządu określonego w § 29 ust. 2

Aktywność 5

Czas 2018-04-18, 12:21

Autor Zarząd Osiedla Jasło-Kaczorowy (z korespondencji)

Aktualny tekst W przypadku wygaśnięcia mandatu przez jednego lub kolejnych członków zarządu, skład zarządu zostaje
pomniejszony, z uwzględnieniem zapisów § 29 ust.3.

Propozycja Brak jednoznacznego zapisu w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Uzasadnienie Jeśli nastąpiło wygaśniecie mandatu (§8 ust. 7) to automatycznie powinny być wybory uzupełniające, gdyż decyzja
zebrania dotyczy całej danej kadencji. Uwzględnić zapis, że przedstawia się Zebraniu informacje o zmniejszeniu ilości
członków Zarządu i proponuje, że może pozostać mniej osób (z zastrzeżeniem §29 ust. 2). Jeśli zebranie wyrazi zgodę,
nie przeprowadzamy wyborów uzupełniających.

Paragraf 9

Brak aktywności

Paragraf 10

Brak aktywności

Paragraf 11

Aktywność 1

Czas 2018-04-04, 9:36

Autor Karolina Adamik

Aktualny tekst ust. 2 Po otwarciu Zebrania Przewodniczący Zebrania, na podstawie listy obecności stałych mieszkańców Osiedla,
stwierdza prawomocność bądź nieprawomocność obrad Zebrania.

Propozycja ust. 2 Po otwarciu Zebrania Przewodniczący Zebrania, na podstawie listy obecności stałych mieszkańców Osiedla
przygotowanej przez Burmistrza, stwierdza prawomocność bądź nieprawomocność obrad Zebrania.
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Uzasadnienie zachowanie pewności, iż w zebraniu biorą udział prawomocni mieszkańcy danego osiedla

Paragraf 12

Brak aktywności

Paragraf 13

Brak aktywności

Paragraf 14

Brak aktywności

Paragraf 15

Brak aktywności

Paragraf 16

Brak aktywności

Paragraf 17

Brak aktywności

Paragraf 18

Brak aktywności

Paragraf 19

Brak aktywności

Paragraf 20

Brak aktywności

Paragraf 21

Brak aktywności

Paragraf 22
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Brak aktywności

Paragraf 23

Brak aktywności

Paragraf 24

Brak aktywności

Paragraf 25

Aktywność 1

Czas 2018-04-18, 14:06

Autor Zarząd Osiedla Jasło-Kaczorowy (z korespondencji)

Aktualny tekst § 25. 1. Kadencja Zarządu trwa 5 lata do czasu wyboru nowych organów Osiedla. 2. Zarząd wykonuje uchwały
Zebrania i inne zadania określone przepisami prawa. 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 1) współdziałanie z
Radą i Burmistrzem w zakresie wykonywania zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla, w tym
współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z udziałem mieszkańców osiedla, 2)
reprezentowanie interesów Osiedla wobec organów Miasta oraz innych podmiotów i instytucji, 3) wnioskowanie do
organów Miasta i innych właściwych instytucji w sprawach związanych z warunkami życia mieszkańców oraz stanem
bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze osiedla, 4) zgłaszanie do organów Miasta propozycji inwestycji,
zadań remontowych i innych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury na obszarze osiedla, 5) wyrażenia opinii, na
wniosek organów Miasta i innych podmiotów, w sprawach istotnych dla osiedla, 6) kreowanie i wspieranie społecznych
inicjatyw mieszkańców osiedla. 4. Zarząd bierze udział w realizacji innych należących do właściwości Miasta zadań
własnych i zleconych i pełni powierzone mu funkcje administracyjne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. W ramach uchwalonego budżetu Miasta, Zarząd wnioskuje o kolejności wykonywania zadań inwestycyjno -
remontowych prowadzonych w osiedlu.

Propozycja ust. 3 - Wniosek o przywrócenie zadania Zarządu dotyczącego możliwości wniesienia uwag do protokołu odbioru prac
wykonywanych na osiedlu. ust. 2 - Usunięto zapis, że Zarząd zwołuje zebrania.

Uzasadnienie Dlaczego usunięto zapis w § 25 ust. 2?

Paragraf 26

Brak aktywności

Paragraf 27

Brak aktywności

Paragraf 28



Urząd Miasta w Jaśle
 http://um.jaslo.pl
 urzad@um.jaslo.pl
 +48 13 4486300

9

Brak aktywności

Paragraf 29

Aktywność 1

Czas 2018-04-04, 9:29

Autor Karolina Adamik

Aktualny tekst ust. 3. O ilości członków Zarządu Osiedla wraz z przewodniczącym danej kadencji, decyduje Zebranie.

Propozycja ust. 3. O ilości członków Zarządu Osiedla wraz z przewodniczącym danej kadencji, decyduje Zebranie wyborcze.
Zmniejszenie ilości członków Zarządu, poza przewodniczącym, w trakcie trwania kadencji nie powoduje konieczności
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, z uwzględnieniem ust. 2 w zakresie minimalnego składu Zarządu.

Uzasadnienie uściślenie zapisów, że dotyczy czynności wyborczych i zachowania możliwości dalszej pracy zarządu przy zmniejszonej
ilości jego członków z zachowaniem kworum.

Aktywność 2

Czas 2018-04-13, 12:43

Autor Marek Chojnacki

Aktualny tekst 2. W drugiej kolejności, podczas tego samego Zebrania, wybiera się spośród stałych mieszkańców Osiedla Zarząd
Osiedla, w składzie od 3 do 7 osób licząc wraz z przewodniczącym, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
Wyboru członków Zarządu można dokonać w jednym akcie głosowania. Postanowienia § 27 ust. 1 i 2 stosuje się
odpowiednio.

Propozycja 2. W drugiej kolejności, podczas tego samego Zebrania, wybiera się spośród stałych mieszkańców Osiedla Zarząd
Osiedla, w składzie od 3 do 5 osób licząc wraz z przewodniczącym, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
Wyboru członków Zarządu można dokonać w jednym akcie głosowania. Postanowienia § 27 ust. 1 i 2 stosuje się
odpowiednio.

Uzasadnienie za dużo osób w zarządzie

Paragraf 30

Brak aktywności

Paragraf 31

Brak aktywności
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Paragraf 32

Brak aktywności

Paragraf 33

Brak aktywności

Paragraf 34

Brak aktywności

Paragraf 35

Brak aktywności

Paragraf 36

Aktywność 1

Czas 2018-03-17, 22:05

Autor Łukasz Dybaś

Aktualny tekst Osiedle nie tworzy własnego budżetu......

Propozycja Osiedle tworzy własny budżet i nim samodzielnie dysponuje.

Uzasadnienie Możliwość samodzielnego podejmowania decyzji.

Paragraf 37

Brak aktywności

Paragraf 38

Brak aktywności

Paragraf 39

Brak aktywności

Paragraf 40
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Aktywność 1

Czas 2018-04-18, 14:11

Autor Zarząd Osiedla Jasło-Kaczorowy (z korespondencji)

Aktualny tekst § 40. Burmistrz Miasta Jasła informuje Zarząd Osiedla o rozpoczęciu i odbiorze inwestycji i prac wykonanych na
osiedlu.

Propozycja Dodać wstęp, że Burmistrz lub Rada Miasta są zobowiązani do pisemnego informowania o przeprowadzeniu
najważniejszych/strategicznych inwestycji/prac dla osiedla np. konsultacje w sprawie budowy, remontu dróg,
obwodnic, nowych zakładów na terenie osiedla, ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego itp.

Uzasadnienie

Paragraf 41

Brak aktywności

Paragraf 42

Brak aktywności

Paragraf 43

Brak aktywności

Paragraf 44

Aktywność 1

Czas 2018-03-28, 15:22

Autor Roman Marek

Aktualny tekst § 44. Zarząd ustępującej kadencji zobowiązany jest udostępnić dokumentację ze swojej kadencji i przekazać ją na
zebraniu wyborczym Burmistrzowi Miasta.

Propozycja Należy dopisać: przekazuje zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Uzasadnienie Ogólna zasada prawna pisemności.


