UCHWAŁA Nr 106/XVIII/2016
RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 703/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany
z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny
oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny,
a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny –
jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 24 pkt 1 i § 54 ust. 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta
stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010
Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom
miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 703/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa - Bielany
z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny
oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny.
§ 2. Nadaje się Samorządowi
załącznika do uchwały.

Mieszkańców Brzeziny nowy statut, w brzmieniu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Dzielnicy, w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicach Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, usytuowanych
na terenie Samorządu Mieszkańców Brzeziny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Robert Wróbel

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 106/XVIII/2016
RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 703/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany
z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny
oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny,
a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny –
jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

W związku z koniecznością dokonania zmian w statutach bielańskich

jednostek

samorządowych niższego rzędu, wynikających z braku niektórych zapisów, niezbędnych do
właściwego funkcjonowania Samorządów oraz potrzebą ujednolicenia statutów tych
jednostek, Komisja Samorządowa, Bezpieczeństwa i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy wnosi do Rady Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy
o podjęcie ww. uchwały.
Realizacja uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu m.st. Warszawy.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Robert Wróbel

Załącznik
do uchwały Nr 106/XVIII/2016
Rady Dzielnicy Bielany
Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 18 maja 2016 r.

Statut
Samorządu Mieszkańców Brzeziny – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy utworzonego na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), § 54 ust. 1 i ust. 2 Statutu Dzielnicy
Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały
nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania
statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420).

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Samorząd Mieszkańców Brzeziny zwany dalej „Samorządem”, jest jednostką niższego
rzędu w Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy obejmującą osoby stale
zamieszkujące na terenie określonym w § 2, zwane dalej „mieszkańcami”.
2. Samorząd działa na podstawie niniejszego Statutu, obowiązujących ustaw i Statutu
Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, zwanej dalej „Dzielnicą”.
§2
Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: Przy Agorze, Marymoncką,
Lindego, Kasprowicza.
Rozdział II
Zadania Samorządu i sposób ich realizacji
§3
1. Do zakresu działania Samorządu należą przekazane mu przez Radę Dzielnicy sprawy
dotyczące reprezentacji interesów i pełniejszego zaspokajania, we współpracy z organami
Dzielnicy, potrzeb mieszkańców, a w szczególności ich warunków życia i zamieszkania
oraz zapewnienia w większym zakresie ich uczestnictwa w działalności Dzielnicy.
2. Działalność Samorządu obejmuje w szczególności sprawy związane z:
1) porządkiem, czystością i estetyką otoczenia,
2) ochroną środowiska naturalnego i kulturowego,
3) infrastrukturą sieci komunalnych: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, gazową,
studni głębinowych, telewizji kablowych, telekomunikacyjną,
4) stanem technicznym dróg i organizacją ruchu drogowego,
5) funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,

siecią handlową i usługową, w tym funkcjonowaniem targowisk,
współpracą z urzędami i organizacjami w sprawach z zakresu kultury fizycznej,
współpracą ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami wychowawczymi,
współpracą z organami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego
i ochrony mienia mieszkańców,
10) współpracą przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Dzielnicy polegającą m.in. na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków i protestów,
11) ochroną dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego zgodnie z ustawą
o ochronie dóbr kultury,
szczególnie w zakresie regulowanym przez plany
zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy w części dotyczącej strefy ochrony
konserwatorskiej,
12) działalnością na rzecz integracji społeczności lokalnej,
13) udzielaniem pomocy mieszkańcom w innych sprawach należących do kompetencji
Samorządu.
6)
7)
8)
9)

§4
Samorząd realizuje swoje zadania poprzez:
1) współdziałanie z Radą Dzielnicy i Zarządem Dzielnicy oraz jednostkami
organizacyjnymi Dzielnicy,
2) występowanie z wnioskami, postulatami i interwencjami do władz, jednostek
organizacyjnych Dzielnicy i innych instytucji, których działalność ma wpływ na życie
mieszkańców,
3) współpracę z komisjami Rady Dzielnicy, a zwłaszcza przekazywanie komisjom opinii,
wniosków i postulatów,
4) organizowanie wspólnych prac mieszkańców oraz społecznej pomocy sąsiedzkiej,
5) współdziałanie z innymi samorządami na terenie Dzielnicy,
6) współdziałanie
ze
wspólnotami
mieszkaniowymi,
organami
spółdzielni
mieszkaniowych i administracji budynków komunalnych,
7) współdziałanie z organizacjami społecznymi i zawodowymi.
§5
1. Działalność Samorządu nie ogranicza działań podejmowanych przez grupy mieszkańców,
tworzone dla realizacji określonych jednostkowych celów (grupy inicjatywne).
2. Samorząd może opiniować celowość działań tych grup, zwłaszcza jeżeli mają one
uzyskać wsparcie finansowe Dzielnicy dla realizacji swych celów.

§6
1. Działalność organów Samorządu realizowana jest jako praca społeczna.
2. Na swoją bieżącą działalność organy Samorządu otrzymują z Dzielnicy wsparcie
rzeczowe konieczne do realizacji zadań Samorządu.
3. Za prawidłowość gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 2 odpowiada Zarząd
Samorządu.
4. Zarząd Dzielnicy zapewnia obsługę biurową i prawną przy opracowywaniu projektów
uchwał i stanowisk podejmowanych przez organ uchwałodawczy Samorządu w zakresie
realizacji inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w §7 ust. 1.

§7
1. Organowi uchwałodawczemu Samorządu przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej
oraz zgłaszania projektów stanowisk do Rady Dzielnicy.
2. Samorząd wnioskuje i opiniuje projekty rozwoju Dzielnicy, projekty planów
zagospodarowania przestrzennego oraz inne projekty uchwał Rady Dzielnicy, zwłaszcza
w części dotyczącej terenu Dzielnicy, na którym działa, a w szczególności dotyczące
rozwoju i funkcjonowania sieci handlowej i usługowej, komunikacji, spraw z zakresu
oświaty, kultury, sportu, prac remontowych i porządkowych, ochrony środowiska oraz
zmian urbanistycznych i architektonicznych. Samorząd ma prawo do monitorowania
realizacji tych projektów.
3. Samorząd może składać interpelacje i zapytania w sprawach lokalnych o zasięgu
działania Samorządu na zasadach określonych w Statucie.
4. Samorząd jest uprawniony do otrzymywania od Dzielnicy wszelkich informacji
dotyczących zakresu działalności Samorządu.
5. Samorząd o swoich inicjatywach uchwałodawczych, jak też innych ważniejszych
wystąpieniach, w tym składanych w trybie określonym w ust. 1 i ust. 3, informuje
Komisję Rady Dzielnicy Bielany właściwą ds. Samorządowych.
Rozdział III
Organy Samorządu
§8
Organami Samorządu są:
1) Organ uchwałodawczy - Rada Samorządu Mieszkańców w liczbie 10 - 15 członków,
zwana dalej „Radą Samorządu”,
2) Organ wykonawczy - Zarząd Samorządu w liczbie 3-5 członków, zwany dalej
„Zarządem Samorządu”.
§9
Do kompetencji Rady Samorządu należy:
1) opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy w zakresie działania Samorządu
oraz mających bezpośredni wpływ na teren działania Samorządu,
2) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego terenu Dzielnicy,
na którym działa Samorząd,
3) występowanie o informacje w sprawie wydawanych warunków zabudowy na terenie
działania Samorządu,
4) występowanie z interpelacjami, zapytaniami, postulatami i wnioskami do organów
Dzielnicy w sprawach istotnych dla mieszkańców,
5) występowanie o informacje dotyczące spraw o których mowa w § 3 ust.2,
6) reprezentowanie mieszkańców na sesjach Rady Dzielnicy oraz na posiedzeniach
komisji Rady Dzielnicy,
7) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Samorządu oraz zastępcy
Przewodniczącego Rady Samorządu,
8) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu Samorządu, zastępcy
Przewodniczącego Zarządu Samorządu oraz pozostałych członków Zarządu
Samorządu.

§ 10
1. Członkami Rady Samorządu są osoby wybrane w wyborach powszechnych,
bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja Rady Samorządu trwa 4 lata od dnia podjęcia przez Radę Dzielnicy uchwały
stwierdzającej ważność wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców oraz podania ich
wyników do publicznej wiadomości.
3. Rada Samorządu działa do czasu powołania nowej Rady Samorządu.
4. Rada Samorządu jest reprezentowana na zewnątrz przez Przewodniczącego Rady
Samorządu, a w razie jego nieobecności, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady
Samorządu lub członka Rady Samorządu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady
Samorządu lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Samorządu.
§ 11
1. Pierwsze posiedzenie wybranej Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący Rady
Dzielnicy lub upoważniony przez niego Radny Rady Dzielnicy, nie później niż 14 dni po
podjęciu przez Radę Dzielnicy uchwały uznającej ważność wyborów.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Samorządu w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Samorządu,
Zastępcę Przewodniczącego Rady Samorządu oraz dokonuje wyboru Zarządu Samorządu.
3. Rada Samorządu obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
Samorządu, a w następnej kolejności przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Samorządu
lub upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Samorządu członka Rady Samorządu.
4. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia w trybie określonym w ust. 3,
posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Dzielnicy lub upoważniony przez niego
Radny Rady Dzielnicy, na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Samorządu.
5. Posiedzeniom Rady Samorządu przewodniczy Przewodniczący Rady Samorządu, a w
razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu lub członek Rady
Samorządu wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Samorządu lub Zastępcę
Przewodniczącego Rady Samorządu.
6. Odwołanie Przewodniczącego Rady Samorządu lub Zastępcy Przewodniczącego Rady
Samorządu następuje:
1) na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Samorządu,
2) w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji.
7. Odwołanie Przewodniczącego Rady Samorządu lub Zastępcy Przewodniczącego Rady
Samorządu następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady Samorządu lub Zastępcy
Przewodniczącego Rady Samorządu, Rada Samorządu wybiera Przewodniczącego Rady
Samorządu lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Samorządu zgodnie z ust. 2.
9. Posiedzenia Rady Samorządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
na kwartał. Rada Samorządu może przyjąć w drodze uchwały kalendarz posiedzeń Rady
Samorządu.
10. Do ważności powziętych uchwał Rady Samorządu konieczna jest obecność co najmniej
połowy jej członków. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów obecnych członków Rady Samorządu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
11. Na wniosek członka Rady Samorządu przyjęty zwykłą większością głosów, Rada
Samorządu może przyjąć imienny tryb głosowania uchwał.

12. Z posiedzenia Rady Samorządu sporządza się protokół, do którego dołącza się podjęte
uchwały.
13. Protokół sporządza protokolant wyłoniony na początku posiedzenia.
14. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.
15. Przewodniczący Rady Samorządu, lub osoba o której mowa w § 10 ust. 4 jest
zobowiązany do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Dzielnicy uchwał oraz wniosków
z posiedzenia Rady Samorządu wraz z ewentualnymi załącznikami w ciągu 7 dni od
daty posiedzenia.
16. Rada Samorządu może tworzyć komisje problemowe. Do pracy w komisjach mogą być
powoływani mieszkańcy nie będący członkami Rady Samorządu.
17. W posiedzeniach Rady Samorządu oraz komisji problemowych mają prawo uczestniczyć
z głosem doradczym mieszkańcy, radni Dzielnicy oraz inni zaproszeni goście.
18. Rada Samorządu w roku kończącym kadencję przedstawia na zwołanym w tym celu
zebraniu mieszkańców sprawozdanie ze swej działalności.
19. Informacje o posiedzeniach Rady Samorządu podaje się do publicznej wiadomości
w sposób przyjęty zwyczajowo na obszarze działania Samorządu oraz informuje się
o posiedzeniach Radę Dzielnicy nie później, niż na 7 dni przed datą posiedzenia.
§ 12
1. Zarząd Samorządu, w tym Przewodniczący Zarządu Samorządu i Zastępca
Przewodniczącego Zarządu Samorządu wybierani są przez Radę Samorządu spośród
członków Rady Samorządu.
2. Odwołanie Członka Zarządu Samorządu, w tym Przewodniczącego Zarządu Samorządu
oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Samorządu następuje:
1) na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Samorządu,
2) w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji.
3. Odwołanie Członka Zarządu Samorządu następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów.
4. W przypadku odwołania członka Zarządu Samorządu Rada Samorządu dokonuje wyboru
nowego członka Zarządu Samorządu; § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Zarząd Samorządu:
1) reprezentuje Samorząd na zewnątrz,
2) realizuje uchwały Rady Samorządu oraz składa Radzie Samorządu sprawozdania
z ich realizacji.
6. Zarząd Samorządu współpracuje z Komisjami Rady Dzielnicy i jednostkami
organizacyjnymi Dzielnicy.
7. Uchwały Zarządu Samorządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Samorządu, w tym
Przewodniczącego Zarządu Samorządu lub
Zastępcy Przewodniczącego Zarządu
Samorządu. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos
Przewodniczącego Zarządu Samorządu lub w przypadku jego nieobecności - Zastępcy
Przewodniczącego Zarządu Samorządu.
§ 13
1. Rada Dzielnicy może odwołać Radę Samorządu w trakcie kadencji w przypadku złożenia
pisemnego wniosku o odwołanie Rady Samorządu przez co najmniej 5% liczby
mieszkańców.

2. W przypadku podjęcia uchwały o odwołaniu Rady Samorządu Rada Dzielnicy zarządza
nowe wybory do Rady Samorządu w terminie 60 dni od daty podjęcia uchwały o
odwołaniu.
§ 14
Samorząd Mieszkańców ma prawo używać pieczątek zawierających w treści co najmniej
poniższe dane:
1) Samorząd Mieszkańców……….. , adres………..
2) Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców ………..., imię i nazwisko
3) Przewodniczący Zarządu Samorządu Mieszkańców ………., imię i nazwisko
Rozdział IV
Zasady i Tryb Wyborów do Rady Samorządu
§ 15
Radę Samorządu w liczbie od 10 do 15 osób, spośród nieograniczonej liczby kandydatów
wybierają mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie objętym działaniem Samorządu,
posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Dzielnicy.
§ 16
Wybory są równe. Każdemu przysługuje jeden głos.
§ 17
Wybory są bezpośrednie. Wyborcy wybierają członków Rady Samorządu bezpośrednio
spośród zgłoszonych kandydatów. Wybranym w skład Rady Samorządu może być każdy,
komu przysługuje prawo wybierania.

§ 18
1. Rada Samorządu może podjąć uchwałę o podziale Samorządu
w wyborach do Rady Samorządu.

na okręgi wyborcze,

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 określa:
1) liczbę okręgów wyborczych,
2) zasięg terytorialny okręgów,
3) liczbę członków Rady Samorządu wybieranych w każdym z okręgów, ustaloną
proporcjonalnie do liczby mieszkańców okręgu,
4) składy komisji wyborczych w poszczególnych okręgach,
5) miejsce przeprowadzenia wyborów w poszczególnych okręgach.

§ 19
1. Wybory przeprowadza się na zebraniu mieszkańców w pierwszym terminie przy co
najmniej 5% frekwencji wyborczej. W drugim terminie przeprowadza się wybory bez
względu na frekwencję.
2. Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu z uprawnionych do uczestnictwa
w zebraniu, tj. umieszczonemu w spisie wyborców. Prawo to przysługuje także
ustępującej Radzie Samorządu.
3. Proponowaną osobę wpisuje się na listę kandydatów, pod warunkiem:
1) wyrażenia przez nią zgody na kandydowanie, ustnie lub na piśmie w razie
nieobecności na zebraniu,
2) poparcia jej kandydatury przez co najmniej 3 osoby uprawnione do uczestnictwa
w zebraniu (ustnie lub na piśmie).
4. W przypadku podziału na okręgi wyborcze wpisuje się proponowaną osobę na listę
kandydatów właściwego okręgu.
5. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
6. Kandydatów rejestruje Komisja Wyborcza.
7. Komisja Wyborcza ustala listy kandydatów do Rady Samorządu na podstawie zgłoszeń
dokonanych przez osoby uprawnione do uczestnictwa w zebraniu oraz kandydatów
zgłoszonych przez ustępującą Radę Samorządu. W przypadku podziału na okręgi
wyborcze Komisja ustala listy kandydatów w okręgach wyborczych.
8. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym. Lista powinna
zawierać następujące dane kandydata: nazwisko, imię, zawód.
Rozdział V
Zarządzenie wyborów
§ 20
1. Wybory zarządza się nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady
Samorządu.
2. Wybory zarządza Rada Dzielnicy wyznaczając termin wyborów, określając liczbę
wybieranych członków Rady, siedzibę lokalu wyborczego oraz granice okręgów
wyborczych, określonych w uchwale Rady Samorządu, w przypadku ich ustalenia.
3. Zarządzenie wyborów ogłasza się w prasie lokalnej i przez wywieszenie zarządzenia na
terenie objętym działaniem Samorządu, najpóźniej na 30 dni przed dniem wyborów.
Informację o terminie i miejscu wyborów upowszechnia dodatkowo Zarząd Samorządu na
tablicach ogłoszeń, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
4. Organizację zebrania wyborczego zapewnia Zarząd Dzielnicy.
5. Zdania drugiego z ust. 3 nie stosuje się w przypadku pierwszych wyborów do Rady
Samorządu.
Rozdział VI
Komisja wyborcza
§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie od 5 do 11 osób.
2. Komisję Wyborczą powołuje Rada Dzielnicy na wniosek ustępującej Rady Samorządu.
3. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Komisja Wyborcza rozpoczyna swą działalność.

4. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Komisja na wniosek Przewodniczącego może
rozszerzyć swój skład o 3 osoby.
6. Osoba wchodząca w skład Komisji Wyborczej nie może kandydować do Rady Samorządu.
7. Ust. 2 nie stosuje się w przypadku pierwszych wyborów do Rady Samorządu.
§ 22
Do zadań Komisji Wyborczej należy:
1) rejestrowanie zgłoszeń i sporządzanie listy kandydatów na członków Rady
Samorządu, w przypadku podziału na okręgi wyborcze osobno dla każdego okręgu,
2) przygotowanie kart wyborczych,
3) przeprowadzanie głosowania,
4) ustalenie wyników głosowania, podanie ich do wiadomości publicznej oraz
sporządzenie i przekazanie protokołu głosowania Radzie Dzielnicy.
§ 23
Wybory przeprowadza się, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest nie mniejsza niż
80% przewidzianej liczby mandatów, określonej zgodnie z § 20 ust. 2.
Rozdział VII
Spis wyborców
§ 24
1. Spis wyborców stale zamieszkałych na terenie objętym działaniem Samorządu sporządza
Urząd Dzielnicy.
2. Spis wyborców sporządza się na podstawie ewidencji ludności.
3. W spisie wyborców wymienia się nazwisko, imię, imię ojca, PESEL i adres zamieszkania
wyborcy.
4. Spis wyborców powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za jego sporządzenie
i zaopatrzony pieczęcią Rady Dzielnicy.
5. Spis wyborców przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.
6. Do spisu wyborców można dopisać osobę stale zamieszkującą na terenie działania
Samorządu, nie będącą na liście wyborczej, na podstawie oświadczenia dwóch świadków
mających prawa wyborcze w wyborach do Rady Samorządu.
Rozdział VIII
Głosowanie
§ 25
1. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
kandydatów. Mieszkańcy każdego z okręgów głosują na osobną listę kandydatów.
2. Na karcie do głosowania podaje się zwięzłą informację o sposobie głosowania i o skutkach
wadliwego wypełnienia karty.
3. Karty do głosowania opatruje się pieczęcią Rady Dzielnicy.

§ 26
1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Komisji Wyborczej dokument
stwierdzający jego tożsamość.
2. Wyborca nie posiadający dokumentu tożsamości może powołać się na świadectwo dwóch
osób mających prawa wyborcze w wyborach do Rady Samorządu. Decyzja Komisji w
sprawie stwierdzenia tożsamości wyborcy jest ostateczna.
3. Wyborca przedstawiający dowód stałego zameldowania na terenie objętym działaniem
Samorządu, a nie ujęty w spisie wyborców, zostaje przez Komisję Wyborczą wpisany na
listę uzupełniającą i bierze udział w głosowaniu.
§ 27
Wyborca, po stwierdzeniu jego tożsamości, otrzymuje od Komisji Wyborczej kartę do
głosowania i potwierdza fakt jej otrzymania podpisem na liście wyborców.

§ 28
1. Wyborca po otrzymaniu karty do głosowania stawia znak „X” przy wybranych
kandydatach, tak aby liczba wybranych kandydatów nie była większa niż liczba
wybieranych członków Rady Samorządu.
2. W przypadku podziału na okręgi ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Wyborca w obecności członków Komisji Wyborczej wrzuca do urny kartę do głosowania.
Rozdział IX
Ustalenie wyników głosowania
§ 29
Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.
§ 30
1. Komisja ustala liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu.
2. Przewodniczący, w obecności członków Komisji, otwiera urnę wyborczą, po czym
Komisja liczy znajdujące się w urnie karty do głosowania, ustalając w ten sposób liczbę
oddanych głosów.
3. Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy
ustalaniu liczby oddanych głosów.
§ 31
1. Głos uważa się za nieważny, jeśli na karcie do głosowania postawiono znak „X” przy
większej liczbie nazwisk, niż liczba wybieranych członków Rady Samorządu.

2. Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie postawił znaku „X” przy nazwisku żadnego
z kandydatów, głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.
3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych
dopisków, nie wpływa na ważność głosu, jednakże dopisanych nazwisk nie figurujących
na liście kandydatów nie uwzględnia się przy liczeniu głosów.
§ 32
1. Za wybranych do Rady Samorządu uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2. W przypadku podziału na okręgi wyborcze za wybranych do Rady Samorządu uznaje się
kandydatów, w liczbie określonej w uchwale, o której mowa w §18, którzy uzyskali
największą liczbę głosów w danym okręgu.
3. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o pierwszeństwie
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
Przebieg losowania uwzględnia się w protokole głosowania.
§ 33
1. Komisja Wyborcza sporządza w 2 egzemplarzach protokół głosowania, w którym należy
podać:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę osób biorących udział w głosowaniu,
3) liczbę oddanych głosów,
4) liczbę głosów ważnych,
5) liczbę głosów ważnych, bez dokonania wyboru,
6) liczbę głosów nieważnych,
7) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
8) nazwiska i imiona wybranych członków Rady Samorządu.
2. W przypadku podziału na okręgi wyborcze Komisja Wyborcza sporządza protokół
głosowania odrębnie dla każdego z okręgów wyborczych oraz protokół zbiorczy.
3. W protokole głosowania podaje się godziny rozpoczęcia i zakończenia głosowania.
Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej
obecni przy jego
sporządzaniu.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Komisja Wyborcza podaje wyniki głosowania
do publicznej wiadomości przez wywieszenie informacji na zewnątrz lokalu wyborczego.
5. Po dokonaniu czynności określonych w § 29, § 30, § 32 ust. 2 i ust. 3 i § 33 ust. 1-4
Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje Radzie Dzielnicy dokumenty z przebiegu
głosowania, tj. oddane karty do głosowania, spis wyborców i jeden egzemplarz protokołu.
Rozdział X
Ogłoszenie wyników głosowania
§ 34
1. W ciągu 14 dni od dnia głosowania wyborcy mają prawo wnoszenia do Rady Dzielnicy
protestów przeciwko ważności wyborów.

2. W razie stwierdzenia istotnych naruszeń postanowień statutu, dotyczących wyboru Rady
Samorządu, Rada Dzielnicy unieważnia wybory i zarządza ponowne wybory, ustalając
termin wyborów i podając go do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
3. Ponowne wybory przeprowadza ta sama Komisja Wyborcza na podstawie tego samego
spisu wyborców.
§ 35
Po upływie terminu określonego w § 34 ust. 1 oraz po stwierdzeniu prawidłowości
dokumentów Komisji Wyborczej, Rada Dzielnicy uznaje uchwałą ważność wyborów i podaje
ich wyniki do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
§ 36
Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów są pokrywane ze środków Dzielnicy.

Rozdział XI
Wygaśnięcie mandatu członka Rady Samorządu
§ 37
1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Samorządu następuje wskutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) zamieszkania stałego poza terenem Samorządu,
3) utraty biernego prawa wyborczego,
4) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady
Samorządu.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Samorządu uchwałą podjętą bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Samorządu, w skład Rady wchodzi
następny kandydat według kolejności uzyskanych głosów. W przypadku, gdy większa
liczba kandydatów uzyskała tę samą liczbę głosów, o wejściu kandydata w skład Rady
Samorządu decyduje losowanie dokonane przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
4. W przypadku podziału na okręgi wyborcze postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 38
1. W przypadku zmniejszenia składu Rady Samorządu, przekraczającego 50% członków lub
podjęcia przez Radę Dzielnicy uchwały o zwiększeniu liczby członków, na wniosek
Rady Samorządu, zarządza się wybory uzupełniające do Rady Samorządu.
2. Wybory uzupełniające odbywają się na zasadach obowiązujących przy wyborze Rady
Samorządu.
3. Wyborów uzupełniających nie zarządza się w ostatnim roku kadencji Rady Samorządu.

Rozdział XII
Nadzór nad działalnością Samorządu i rozwiązanie Samorządu
§ 39
Nadzór nad działalnością Samorządu sprawowany jest przez Radę Dzielnicy i Zarząd Dzielnicy
na podstawie kryterium: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 40
1. Uchwały Rady Samorządu oraz Zarządu Samorządu sprzeczne z prawem, w tym
z niniejszym Statutem, są nieważne.
2. O nieważności uchwał Rady Samorządu w całości lub części rozstrzyga Rada Dzielnicy.
3. O nieważności uchwał Zarządu Samorządu w całości lub części rozstrzyga Zarząd
Dzielnicy.
§ 41
1. Rozwiązanie Rady Samorządu może nastąpić uchwałą Rady Dzielnicy w przypadku:
1) zaniechania działalności przez Radę Samorządu i braku inicjatywy wznowienia tych
działań,
2) podejmowania przez Radę Samorządu działań naruszających prawo,
3) zmniejszenia składu Rady Samorządu o więcej niż 50 % liczby członków, pomimo
podjęcia działań określonych w § 37 ust. 3 lub w § 38 ust. 1.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Rada Dzielnicy przeprowadza konsultacje
z mieszkańcami w sprawie dalszej działalności Samorządu. W przypadku pozytywnego
wyniku konsultacji Rada Dzielnicy zarządza wybory do Rady Samorządu. W przeciwnym
wypadku Rada Dzielnicy podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Samorządu.
Rozdział XIII
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 42
1. Samorząd rozpoczyna działalność z dniem wejścia w życie uchwały Rady Dzielnicy o
nadaniu Statutu.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się wyłącznie w przypadku tworzenia, podziału lub łączenia
jednostek niższego rzędu w Dzielnicy.
§ 43
Zmian w Statucie dokonuje Rada Dzielnicy na wniosek Rady Samorządu lub z własnej
inicjatywy, w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Robert Wróbel

