UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875
z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Samorządu Osiedlowego Osiedle Brodnickie, stanowiącego załącznik nr 24 do uchwały nr
XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów
sołectw i samorządów osiedlowych, zmienia się treść § 37, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Rada Miejska powierza w zarządzanie i korzystanie następujące składniki mienia komunalnego,
stanowiącego własność gminy:
1) plac zabaw z terenem zielonym,
2) teren rekreacyjny (dz. nr 163),
3) pozostały majątek trwały, zgodnie z ewidencją księgową prowadzoną w Urzędzie Miejskim w Kowalewie
Pomorskim.
2. Uprawnienie zebrania mieszkańców w zakresie zarządu powierzonym mieniem dotyczy zakresu
zwykłego zarządu, a w szczególności:
1) załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,
2) utrzymania jej w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego jej przeznaczenia.
3. Pożytki płynące ze zwykłego zarządu mieniem komunalnym stanowią dochody samorządu
osiedlowego.
4. Na wniosek samorządu mieszkańców osiedla Rada Miejska może przekazać samorządowi
osiedlowemu część mienia komunalnego innego niż wymienionego w ust. 1.
5. Samorząd osiedlowy dysponuje następującymi środkami finansowymi:
1) wszelkimi dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych i osób prawnych na rzecz samorządu osiedlowego,
2) wszelkimi dochodami uzyskanymi z organizacji imprez osiedlowych,
3) dochodami z tytułu nagród uzyskiwanych w konkursach organizowanych przez gminę,
4) innymi dochodami, stanowiącymi nagrody z tytułu szczególnych osiągnięć samorządu osiedlowego.
6. W ramach posiadanych środków finansowych samorząd osiedlowy pokrywa koszty zadań związanych
z realizacją zadań własnych:
1) utrzymanie placu zabaw z terenem zielonym,
2) utrzymanie i pielęgnacja terenu rekreacyjnego (dz. nr 163),
3) samorząd osiedlowy może pokryć koszty innych zadań, określonych w odrębnych przepisach .
7. W przypadku, gdy samorząd osiedlowy nie wykonuje w/w zadań, bądź wykonuje je nienależycie,
upoważnia się Burmistrza Miasta do zlecenia wykonania tych zadań podmiotom trzecim, na koszt samorządu
osiedlowego.
8. Działalność finansowa samorządu osiedlowego podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się raz w roku.
9. Komisja Rewizyjna:
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1) kontroluje działalność Przewodniczącego, Zarządu Osiedla oraz gospodarkę finansową,
2) przedstawia ogólnemu zebraniu mieszkańców sprawozdanie ze swojej działalności,
10. Zadania realizowane przez Zarząd Osiedla, uzgodnione z Burmistrzem Miasta, mogą być wspierane
finansowo z budżetu gminy.”.
§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Orłowski

1) Zmiany

w ustawie - z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami.
W czasie prowadzonej adaptacji budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie
Pomorskim na potrzeby urzędu i przedszkola, planowane jest przekształcenie świetlicy osiedlowej, znajdującej
się przy ul. Klonowej 1 na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pomorskim na przedszkole publiczne.
W związku z powyższym istnieje konieczność przekazania w/w obiektu w zarząd Dyrektorowi Przedszkola
Publicznego w Kowalewie Pomorskim. O propozycji przekształcenia świetlicy osiedlowej na przedszkole
publiczne mieszkańcy samorządu osiedlowego zostali poinformowani na zebraniu mieszkańców samorządu,
które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 roku.
Uchwalenie oraz zmiana statutu jednostki pomocniczej, wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Kowalewo Pomorskie określa
uchwała nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom.
nr 46, poz. 322).
Zgodnie z powyższą uchwałą Burmistrz Miasta zarządzeniem nr 70/2018 z dnia 14 maja 2018 roku zarządził
przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zaopiniowania projektu zmiany treści statutu samorządu
osiedlowego Osiedle Brodnickie, stanowiącego załącznik nr 24 do Uchwały Nr XIII/109/16 Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów
osiedlowych. Konsultacje te miały na celu poznanie pinii mieszkańców osiedla w zakresie proponowanej
zmiany statutu samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie. Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez
zamieszczenie proponowanych zmian treści statutu samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
Mieszkańcy osiedla mogli zgłaszać swoje uwagi do przedstawionej zmiany treści statutu samorządu
osiedlowego Osiedle Brodnickie w terminie do 29 maja 2018 roku. W wyznaczonym terminie mieszkańcy
osiedla nie wnieśli uwag do propozycji zmiany treści statutu samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie.
W związku z powyższym przedkłada się Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uhwały nr
XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. sprawie uchwalenia tatutów
sołectw i samorządów osiedlowych.
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